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INTRODUCERE 

Prezenta lucrare, elaborată de un colectiv de cercetători din cadrul sec-
torului „Strategii şi politici industriale” în cadrul CEIS şi-a propus să trateze pro-
blematica influenţei factorilor de producţie asupra dezvoltării industriale dura-
bile, tematică ce face parte dintr-un program de cercetare mai amplu intitulat 
„Specializare şi complementaritate în dezvoltarea industrială a României în 
perspectiva integrării în Uniunea Europeană”, prevăzut a se finaliza în anul 
2004. 

Autorii au pornit de la ideea că dezvoltarea durabilă vizează asigurarea 
bunăstării generaţiilor viitoare în condiţiile creşterii presiunii economice asupra 
potenţialului de resurse naturale care este menit să furnizeze o gamă largă de 
servicii (extracţia materiilor prime, reciclarea deşeurilor, satisfacerea cerinţelor 
de estetică, recreere). O a doua problemă este capacitatea sistemului 
economic de a substitui „capitalul natural” consumat. Elementul central al 
acestui concept este reprezentat de interacţiunea dintre populaţie, progres 
economic şi potenţialul de resurse naturale, evidenţiindu-se ca probleme 
esenţiale grija faţă de generaţiile viitoare şi substituibilitatea produselor. 

În privinţa principiilor şi factorilor care stau la baza dezvoltării durabile a 
industriei, autorii au pornit de la concepţia generală a creşterii economice 
moderne, identificând patru elemente fundamentale ale acestui fenomen: 
resursele umane (inclusiv forţa de muncă, educaţia), resursele naturale 
(inclusiv condiţiile de mediu), formarea capitalului şi tehnologia. 

În logica abordării lucrării, în primul capitol sunt evidenţiate diferitele 

teorii macroeconomice ale creşterii economice, analizându-se relevanţa şi 

tendinţele factorilor de producţie pe plan internaţional şi naţional. 

Se accentuează importanţa conceptelor de ecodezvoltare, dezvoltare 

durabilă, dezvoltare umană, a intensificării utilizării resursei de informaţie ca şi 

a factorilor de natură nonfizică, nonmaterială sau nontangibilă în explicarea şi 

soluţionarea realităţii complexe economico-sociale. 

În capitolul 2 al lucrării sunt prezentate şi analizate pe larg, interferenţele 

dintre capital, forţa de muncă, inovare şi dezvoltarea industrială, prin prisma 

contribuţiei fiecărui factor la realizarea şi amplificarea dezvoltării durabile, în 

contextul economic al României perioadei de tranziţie. Sunt sintetizate, de 

asemenea, la nivelul acestui capitol, principalele premise tehnice, tehnologice 

şi de marketing ale inovării industriale în România ca şi cele mai semnificative 

oportunităţi şi restricţii în ceea ce priveşte crearea avantajelor durabile 

potenţiale pentru industria românească. În finalul capitolului 2 sunt schiţate, pe 

baza evoluţiei înregistrate în ultimii ani, unele aspecte privind contribuţia 

inovării industriale din România la realizarea unei dezvoltări durabile, în 

perspectiva integrării în UE. 
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Capitolul 3 este destinat în întregime problemelor de modelare, autorii 
realizând un sistem software flexibil, modulat, capabil să permită evaluarea 
influenţei factorilor de producţie asupra dezvoltării durabile a industriei. Aceasta 
constituie, de altfel, o contribuţie originală a autorilor. 

Capitolul 4 îşi propune şi reuşeşte să evidenţieze principalele aspecte ce 
rezultă din operaţionalizarea modelelor elaborate, reliefând impactul factorilor 
de producţie asupra activităţii industriale naţionale la finele acestui deceniu. 

Între contribuţiile originale ale autorilor, se înscrie şi metodologia de 
cercetare pentru care au optat aceştia şi care are în vedere o abordare duală a 
problematicii în discuţie şi anume: 

 în prima parte a lucrării, respectiv în capitolul 2, autorii încearcă o 
abordare clasică a subiectului, în sensul efectuării unei analize 
multicriteriale, destinată să evidenţieze impactul factorilor de 
producţie asupra dezvoltării durabile a industriei; 

 pe de altă parte, a fost elaborat modelul economic ce stă la baza 
software-ului prezentat în capitolul 3, realizat tocmai pentru a 
evidenţia, de această dată cu mai multă rigoare matematică, influenţa 
factorilor de producţie asupra evoluţiei industriei naţionale. S-a optat 
pentru un model de tip neoclasic, ce a fost dezvoltat pe linia 
introducerii unor intrări multiple (indicatori reprezentativi pentru nivelul 
factorilor), al căror impact se regăseşte în evoluţiile prognozate pentru 
diversele domenii industriale. S-a ales acest tip de model întrucât este 
cel care permite includerea, ca variabile exogene, a unor elemente de 
politică industrială ce pot acţiona asupra indicatorilor economici de 
rezultate. 

Evidenţiem, succint, în continuare, câteva aspecte privind valenţele şi 
limitele celor două abordări, pe care le considerăm în egală măsură utile pentru 
demersul nostru ştiinţific. 

 Din punct de vedere al informaţiilor utilizate, ambele metode folosesc 
un volum apreciabil de informaţii, dar în timp ce analiza multicriterială 
foloseşte un număr relativ mic de date, foarte variate, marcate de o 
puternică încărcătură calitativă, modelele utilizează o bază de date 
mult mai amplă, dar având un pronunţat caracter secvenţial şi o 
relevanţă, în primul rând, cantitativă. 

 Evident, în ceea ce priveşte rigoarea, caracterul pronunţat matematic 
al modelării îşi pune cu pregnanţă amprenta asupra rezultatelor 
obţinute şi a acurateţii comensurărilor efectuate. 

 Parcă pentru a-şi lua revanşa, în schimb, abordarea multicriterială 
este mult mai nuanţată, permiţând evidenţierea unor concluzii cu un 
grad de adecvare la anumite situaţii concrete ale mediului economic 
naţional, mult mai mare. 
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La o analiză mai aprofundată pot fi cu siguranţă găsite un număr 
substanţial mai ridicat de diferenţe şi similitudini între cele două modalităţi de 
abordare, dar succinta privire retrospectivă efectuată ne-a convins că cea mai 
mare importanţă a acestora este caracterul lor complementar. 

Se poate aprecia, că rezultatele obţinute, corelate cu o serie de alte 
informaţii din domeniul evoluţiei industriale pe plan mondial în contextul 
globalizării pieţelor, ne pot furniza unele indicaţii pertinente cu privire cel puţin 
la unele aspecte ale evoluţiei industriei naţionale pe termen mediu. 



Capitolul 1 

ABORDĂRI TEORETICE ALE PROBLEMATICII 

FACTORILOR DE PRODUCŢIE 

 

Percepţia fenomenului dezvoltării, a creşterii economice a necesitat, de-a 
lungul timpului, numeroase studii ce au reflectat amploarea schimbărilor 
societăţii umane. 

În decursul dezvoltării teoriei economice, elementul esenţial asupra 
căruia s-au concentrat studiile era reprezentat de resursele economice sau 
factorii de producţie, categorie care înglobează toate resursele naturale, umane 
şi resursele prelucrate (care contribuie la obţinerea producţiei). Economiştii le-
au clasificat în: 

 resurse de proprietate: pământul sau materiile prime şi capitalul; 

 resurse umane: munca şi abilitatea antreprenorială. 
Într-o definiţie recentă, le regăsim drept ansamblul elementelor materiale 

şi umane, cunoscute şi determinate, aflate în rezervă şi susceptibile de a fi 
valorificate prin producerea de bunuri şi servicii

1
. Din această definiţie, se pot 

reţine caracterul cuantificabil şi util, structurarea pe elemente materiale şi 
umane. 

Dar, ca şi alte categorii economice, acest concept are un caracter 
dinamic, menit să exprime evoluţia lor în timp, sub diferite aspecte, precum 
cantitatea, calitatea, diversitatea şi eficienţa utilizării lor. Astfel, în prezent, ele 
se regăsesc în următoarea grupare: 

 resurse primare (materiale şi umane), respectiv potenţialul de resurse 
naturale şi potenţialul demografic; 

 resurse derivate, respectiv create de oameni pe baza celor primare 
(elemente de capital fix şi circulant); 

 resurse intermediare, apărute mai târziu în mecanismul economic, 
respectiv resursele financiare sau informaţionale. 
Iniţial, conceptul de resurse se referea strict la resursele naturale, dar o 

dată cu apariţia noţiunii de resursă de mediu, aceasta a inclus şi resursele 
naturale. Se apreciază că resursele de mediu cuprind următoarele elemente: 

  resursele naturale; 

 capacitatea de asimilare a mediului; 

 resursele estetice, recreative şi de refacere a sănătăţii.  
În general, pentru operativitate în calcule, analizele economice iau în 

                                                        
1
 Adumitrăresei I.D., Niculescu E., ş.a., Economie politică. Teorie şi politică economică 
pentru România, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p. 65. 



 

 

11 

considerare pământul, capitalul şi munca, abilitatea antreprenorială fiind un 
factor relativ recent introdus în teoria creşterii. De asemenea, cum pământul, la 
nivelul unei naţiuni, este destul de greu de schimbat ca dimensiuni, în ecuaţiile 
producţiei se iau în considerare numai capitalul şi munca. Funcţia care leagă 
diferitele niveluri ale producţiei cu toate combinaţiile tehnice posibile ale 
factorilor de producţie este denumită „funcţie de producţie” şi are expresia 
matematică: 

 

Q = f (L,K) 
 

Stocul de capital (K) este legat de produs (Q) prin intermediul 
coeficientului de capital (L/Q). Capitalul şi munca sunt legate prin coeficientul 
de intensitate al capitalului (K/L), care măsoară ponderea capitalului şi a muncii 
în combinaţia lor productivă. 

Analizele care fac studiul factorilor de creştere utilizează funcţia de 
producţie Cobb-Douglas: 

 
 Q

 
= L . K 

(1 –  )  

 
d Q/Q =  . dL/L + (1- ) . d K/K 

 
Din formula de calcul, rezultă direct rata de creştere a producţiei (d Q/Q) 

în funcţie de rata de creştere a muncii (dL/L) şi a capitalului (d K/K). 
Practic, pentru exprimarea creşterii economice se utilizează indicatorul 

producţiei anuale totale. Pentru a calcula acest indicator se ia în considerare 
valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor produse în interiorul ţării şi destinate 
consumului final (consum, investiţii, exporturi nete). Aceasta înseamnă că se 
ţine seamă de bunurile intermediare utilizate de producători. O altă exprimare 
este aceea că se ia în calcul valoarea adăugată. Suma valorilor adăugate este 
egală cu produsul intern brut. Acest produs (sau producţie) este denumit brut 
deoarece ia în considerare valoarea echipamentelor care a trebuit să fie 
fabricate pentru a înlocui maşinile uzate fizic sau moral. Dacă se extrage 
valoarea amortizărilor (valoarea deprecierii capitalului), se obţine producţia 
netă. 

Pe lângă elementele cantitative menţionate, analizele economice relevă 
importanţa tot mai mare a aspectelor calitative. 

Elementele calitative ale factorilor de producţie, ce întrunesc consensul 
cel mai larg al specialiştilor sunt: 

 gradul de înzestrare tehnică şi de automatizare a proceselor producţiei 
sociale; 

 nivelul tehnicilor şi tehnologiilor utilizate şi aria lor de extindere asupra 
avuţiei naţionale; 



 

 

 

12 

 nivelul de calificare a populaţiei active şi structura profesională a 
acestora; 

 managementul activităţilor economice şi calitatea sa, la nivelul micro şi 
macroeconomic; 

 gradul de dezvoltare a învăţământului general şi profesional, profilul său 
şi sfera de cuprindere a populaţiei; 

 dimensiunea reţelei sanitare (baza materială şi personalul ocupat în 
sectorul sănătăţii) precum şi starea sănătăţii ocupaţionale şi a sănătăţii 
populaţiei, în general; 

 dezvoltarea ştiinţei şi a cercetării ştiinţifice, structura şi gradul de imple-
mentare în economie; 

 folosirea fondului de timp naţional, indicator important în aprecierea parti-
cipării populaţiei active la producţia socială. 
Importanţa acestor factori de producţie a determinat apariţia unei 

literaturi economice extrem de bogate, cu teorii valoroase care au încercat, de-
a lungul timpului, să ofere explicaţii şi soluţii fenomenelor social-economice 
majore, respectiv creşterii şi apoi dezvoltării economice. 

1.1. Teoria clasică a creşterii 

Până la criza economică din anii 1930, majoritatea economiştilor 
secolului XIX – aşa-numiţii teoreticieni clasici – au considerat că sistemul pieţei 
poate asigura o utilizare deplină a resurselor economice. Ei erau de părere că 
numai unele circumstanţe întâmplătoare ca războaiele, secetele, crizele 
politice etc. abat câteodată economia de la o evoluţie stabilă, de utilizare 
deplină a resurselor. 

Conform acestei teorii, când astfel de evenimente au loc, se produc 
automat ajustări ale preţurilor, ale salariilor şi ale ratelor dobânzilor care readuc 
economia la nivelul de deplină utilizare a resurselor de muncă. O reducere a 
producţiei şi a ocupării forţei de muncă ar reduce preţurile, salariile şi 
dobânzile. Preţurile mai mici ar majora cheltuielile consumatorilor, salariile mai 
reduse ar determina creşterea ocupării forţei de muncă, iar dobânzile mai mici 
ar provoca majorarea cheltuielilor de investiţii. Orice furnizare în exces de 
mărfuri sau muncitori ar fi eliminată. 

Primele elemente ale teoriei factorilor de producţie se regăsesc în opera 
lui William Petty, care prefigurează economia politică clasică, Petty fiind 

considerat „părintele economiei politice”. Potrivit acestei doctrine, factorii 
avuţiei sunt munca şi natura: „munca este tatăl avuţiei, iar natura este mama 
ei”. 

Elementele raţionale şi riguroase ale gândirii economice ale lui W. Petty 
nu s-au integrat, însă, într-o concepţie complexă, susţinută de o argumentaţie 
bogată. O concepţie unitară şi coerentă a fost realizată de economistul englez 
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Adam Smith, unanim apreciat drept adevăratul creator al economiei politice 

moderne. În lucrarea sa „Bogăţia naţiunilor”, apărută în 1776, Adam Smith 
afirma că munca este „adevăratul izvor al bogăţiei”. De asemenea, el a arătat 
că atât pământul cât şi capitalul au o „productivitate specială”, ceea ce denotă 
că, indirect, Smith a pus bazele teoriei clasice a economiei politice privind cei 
trei factori ai producţiei – munca, pământul şi capitalul. 

În Franţa, Jean Baptiste Say, contemporan cu Adam Smith, preia ideile 

acestuia, le clasifică şi le ordonează logic. 
Aceşti doi mari teoreticieni ai liberalismului economic sunt denumiţi şi 

„optimişti”, evidenţiind o nouă ordine care era benefică indivizilor şi naţiunilor. 
Smith este de părere că toate instituţiile (întreprinderile) rezultate ale „acţiunii 
universale”, ale interesului personal sunt instituţii favorabile progresului 
economic. Instituţiile spontane sunt cele mai bune, având efecte binefăcătoare 
asupra societăţii. Astfel, Adam Smith consideră corpul social similar corpului 
uman, „un principiu vital de vindecare şi progres”. 

David Ricardo şi Thomas Robert Malthus, „pesimiştii” liberalismului 
economic, continuând să afirme, ca şi Smith, liberalismul şi identitatea 
intereselor individuale cu interesul general, au furnizat, totuşi, multe argumente 
care au infirmat aceste idei. 

David Ricardo, în domeniul teoriei valorii, este continuatorul lui Adam 

Smith, considerând originea valorii exclusiv în munca producătoare de mărfuri, 
subliniind, totodată, relaţia dintre mărimea valorii şi productivitatea muncii. De 
asemenea, el relevă că valoarea mărfurilor este condiţionată şi de raritatea lor, 
ceea ce constituie baza teoriei sale asupra rentei, urmată de teoria repartiţiei şi 
teoria costurilor comparative. Astfel, el subliniază rolul de factor de producţie al 
pământului – şi arată că „renta implică mai mult zgârcenia decât dărnicia 
pământului”. După cum afirmă Ricardo, renta nu reprezintă un adaos la avuţia 
naţională, ci un simplu transfer de valoare, avantajos pentru producător şi 
dăunător pentru consumator. 

În ceea ce priveşte progresul ştiinţific, el este, de asemenea, pesimist, 
arătând că în agricultură există o limită a producţiei pe care progresul ştiinţei 
oficiale o poate îndepărta, dar nu anula. În schimb, el subliniază importanţa 
utilizării maşinilor în orice ramură a producţiei, ceea ce este apreciată drept o 
„binefacere generală”. 

Thomas Robert Malthus a subliniat importanţa pământului şi a 

celorlalte elemente naturale de subzistenţă, apreciind că există un pericol 
imediat în creşterea rapidă a populaţiei, în progresie geometrică, comparativ 
cu sporirea în proporţie aritmetică a hranei şi a altor mijloace de subzistenţă. 
Acest teoretician, similar lui David Ricardo, nu vede în progresul tehnic şi 
ştiinţific un factor care să reducă efectele negative generate de „limita 
economică” şi „limita fizică” de producţie a pământului. 
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1.2. Critica liberalismului clasic 

Macroeconomiştii clasici au negat posibilitatea unor investiţii insuficiente 
pe termen lung, respectiv un nivel insuficient al investiţiilor cu care să se obţină 
o producţie cu utilizare deplină a forţei de muncă. 

Această aserţiune se baza, parţial, pe aşa-numita lege a lui Say, care 
postula că producţia oricărui bun oferă automat, venitul necesar pentru 
resorbirea acelui produs de pe piaţă. Deci, oferta îşi creează propria cerere. 
Din această cauză, teoria lui Say poate fi înţeleasă mai bine în condiţiile 
economiei de troc. 

Concepţia clasică laissez faire, laisez aller era de multe ori contrazisă de 
realităţile economice şi sociale, ceea ce a provocat reacţii, printre care critica 
„economiei politice a avuţiei naţiunilor” sau curentul sismondism, precum şi 
teoriile avansate de marii utopişti care susţineau idei sociale asociaţioniste şi 
ale economiei comunitare şi societare. 

Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, celebru istoric şi econo-

mist elveţian a avut idei noi faţă de cele ale lui Adam Smith. Spre deosebire de 
Smith, care afirma că principala problemă a economiei politice era „creşterea 
avuţiei naţiunilor”, Sismondi considera că trebuia să se acţioneze în sensul 
găsirii „combinaţiei şi proporţiei dintre populaţie şi avuţie care să garanteze cea 
mai mare fericire (în sensul prosperităţii, bunăstării) speciei umane”. Fără să 
nege dezvoltarea capitalismului, acest gânditor a relevat necesitatea unor 
reforme de natură social-democrată. El poate fi considerat un real precursor al 
dezvoltării umane, prin sublinierea importanţei, pentru creşterea avuţiei 
naţionale, a elementelor calitative cum sunt ştiinţa guvernării prin acţiuni şi 
instituţii specifice, asigurarea tuturor membrilor societăţii cu protecţie, instruire, 
dezvoltare morală şi de natură fizică”. 

Alţi teoreticieni, „marii utopişti” şi anume Robert Owen, Claude Henri, 
conte de Saint-Simon, Charles Fourier au manifestat un adânc simţ critic 
privind efectele proprietăţii private, în sensul distribuirii ei inechitabile, privind 
unele elemente de organizare socială inadecvate, sesizând astfel, relevanţa 
unor factori de producţie nonmateriali

1
. De exemplu, Saint-Simon indica drept 

factori esenţiali de producţie munca umană, mijloacele şi instrumentele de 
lucru, ştiinţa şi tehnica, organizarea şi iniţiativa. În acelaşi timp însă, elementele 
sociale neproductive, care trăiesc din munca altora, înfrânează evoluţia 
benefică a „industriei” (economia naţională, forţele productive ale unei ţări), 

                                                        
1
 O încercare de transpunere în practică a ideilor lui Charles Fourier (asocierea unor factori 
de producţie cum sunt capitalul, munca, inteligenţa şi împăcarea intereselor antagoniste 
ale capitalistului şi muncitorului) a reprezentat-o, în România, înfiinţarea falansterului de 
la Scăieni (Prahova) de inginerul Theodor Diamant împreună cu boierul Manolache 
Bălăceanu, în 1935. 
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proces denumit de Saint-Simon „trecerea de la starea organică la starea 
critică” a societăţii. 

1.3. Teoria economică a lui Keynes 

Două evenimente importante, pe de o parte, au provocat răsturnarea 
teoriei conform căreia oferta îşi creează propria cerere şi, pe de altă parte, au 
dus la emergenţa teoriei potrivit căreia poate apărea fie un excedent, fie un 
deficit de cheltuieli sau investiţii, respectiv teoria cheltuielilor agregate. Unul din 
aceste evenimente a fost marea criză din anii 1930, când în SUA, de exemplu, 
produsul intern brut a scăzut cu 40%, iar rata şomajului a fost de aproape 25%, 
ceea ce a contrazis legea lui Say, conform căreia şomajul este virtual 
imposibil. Cel de-al doilea eveniment a fost apariţia, în 1936, a lucrării 
economistului englez John Maynard Keynes „Teoria generală a utilizării forţei 
de muncă, a dobânzilor şi masei monetare”. În această lucrare, Keynes atacă 
fundamentele teoriei clasice, realizând o adevărată revoluţie în gândirea 
macroeconomică. 

Keynes arată că, în unele perioade, nu se cheltuie tot venitul, în 
întregime, pentru producţia oferită. Când cheltuielile sunt insuficiente, mărfurile 
nevândute se vor acumula în depozitele producătorilor. Ca răspuns, 
producătorii îşi vor reduce producţia şi vor disponibiliza personal muncitor, 
ceea ce provoacă o recesiune economică, când amploarea fenomenelor este 
suficient de importantă. 

Keynes a iniţiat teoria modernă a utilizării forţei de muncă, dar mulţi alţii 
au îmbogăţit, rafinat şi extins opera sa, astfel încât se poate spune că modelul 
elaborat reflectă economia keynesiană şi, deci, nu numai teoria economică a lui 
Keynes. Conform acestui model, macroeconomia este inerent instabilă şi este 
supusă periodic unor perioade de recesiune şi inflaţie. Economia keynesiană 
arată că societatea capitalistă nu este un sistem care se autoreglează, capabil 
de a produce prosperitate neîntreruptă. Astfel, cu toate rezultatele bune ale 
acestui sistem, economiştii keynesieni apreciază că fluctuaţiile economice nu 
sunt asociate exclusiv cu elemente externe precum războaiele, secetele şi alte 
anormalităţi similare. Keynes şi adepţii săi văd cauzele subutilizării forţei de 
muncă şi ale inflaţiei, mai ales, ca eşec al unor decizii economice 
fundamentale – respectiv deciziile de investiţii şi economii. În plus, preţurile 
produselor şi salariile sunt destul de inflexibile, ceea ce înseamnă că 
perioadele extinse şi costisitoare de recesiune sau depresiunea economică vor 
prevala înaintea unor scăderi semnificative ale preţurilor şi salariilor. Astfel, 
factorii interni, pe lângă cei externi (războaie şi secete), vor contribui la 
instabilitatea economică. 
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1.4. Teoriile creşterii dezechilibrate, în prelungirea analizei 

keynesiene 

Modelul Harrod-Domar 

Teoriile creşterii au luat naştere prin reformularea dinamică a teoriei 
keynesiene, în anii 1940. 

Modelul de bază conceput de Harrod şi Domar este centrat pe 
acumularea de capital. El se bazează pe o idee destul de pesimistă asupra 
posibilităţilor de creştere echilibrată, a ocupării depline a forţei de muncă. 
Harrod şi Domar s-au întrebat în ce condiţii se poate obţine o creştere 
continuă, substanţială a economiei. 

Ideea esenţială a modelului elaborat este că producţia depinde de 
cantitatea de muncă care a fost investită. Deci, investitorii sunt aceia care joacă 
rolul central, iar comportamentul lor este formalizat printr-o funcţie de investiţii. 
Orice acumulare a capitalului provoacă un efect de venit (crearea de valori 
succesive de venituri sub efectul multiplicatorului) şi un efect de capacitate 
(creşterea capacităţilor de producţie). Creşterea nu este echilibrată decât dacă 
aceste două efecte sunt egale. 

Domar arată că echilibrul dintre creşterea ofertei şi cea a cererii se 
menţine dacă investiţiile – în consecinţă, capitalul şi producţia – cresc cu o rată 
constantă egală cu raportul dintre rata economiilor şi coeficientul de capital. 

Roy Harrod defineşte mai multe rate de creştere: 

 rata de creştere naturală n susceptibilă să asigure utilizarea 

deplină a forţei de muncă, ţinând seama de ritmul de creştere al 
populaţiei şi al progresului tehnic; 

 rata de creştere necesară, warranted, gw, care indică modul în 

care ar trebui să crească economia pentru a degaja o 
economisire capabilă să finanţeze investiţia dorită de 
antreprenori; 

 rata de creştere realizată g, care exprimă egalitatea între 

economisire şi investiţie. 
Orice nepotrivire între aceste trei rate de creştere este la originea 

perioadelor de persistenţă a şomajului sau a supraactivităţii. 
Harrod consideră creşterea instabilă, în sine, dezechilibrul fiind regula, 

această viziune fiind sugerată de criza anilor 1930. 
 

Prelungiri şi dezvoltări ale teoriei Harrod şi Domar 

Analizele creşterii iniţiate de Harrod şi Domar au fost urmate de teoriile 
Şcolii Cambridge (Marea Britanie), ai căror autori erau fideli Şcolii lui Keynes, 
dar care erau influenţaţi şi de lucrările economistului polonez Kalecki. 



 

 

17 

Nicholas Kaldor introduce teoria repartizării veniturilor: proporţia care 

trebuie economisită într-o ţară depinde de nivelul salariilor şi al profiturilor. 
Această aserţiune îl distinge de teoreticienii neoclasici care susţin că distribuţia 
veniturilor este neutră faţă de producţie. 

Joan Robinson ia în considerare exigenţele întreprinderilor şi 

determinarea reciprocă a ratei profitului şi a ratei acumulării de care depinde 
rata de creştere de echilibru. 

Acest curent de opinii are reprezentanţi şi în prezent. De exemplu, Celso 

Furtado, în spiritul teoriei lui Kaldor, susţine că evoluţia cererii, ca şi a creşterii 

productivităţii, este o variabilă independentă în procesul dezvoltării. 
Furtado arată că teoria – conform căreia creşterea unei economii 

dezvoltate se datorează esenţei problemei acumulării cunoştinţelor şi aplicării 
lor, iar creşterea economiilor subdezvoltate se datorează mai ales asimilării 
tehnicii dominante – reprezintă teoria anilor 1960. 

Astfel, se evidenţiază că în cadrul normelor tehnice din prezent, în ţările 
subdezvoltate există întotdeauna o deficienţă în utilizarea factorilor. Această 
deficienţă este structurală şi provine din raritatea relativă a factorului capital. 
Cele mai mari obstacole în calea dezvoltării sunt nivelurile scăzute ale 
productivităţii, simpla supravieţuire absorbind totalitatea producţiei. Creşterea 
productivităţii economice, fără acumulare prealabilă, poate fi obţinută numai 
prin acţiunea catalizatoare a unui element extern sistemului (prin schimburi 
comerciale externe, de exemplu), care duce la creşterea pieţei şi la obţinerea 
unor rezultate economice favorabile. Acest excedent poate constitui punctul de 
plecare pentru acumulare. În cazul în care acţiunea acestui element încetează, 
în condiţii de niveluri scăzute de productivitate, procesul de dezvoltare ia 
sfârşit. Când productivitatea creşte, beneficiile şi salariile cresc. Dar, dacă 
aceste creşteri ale veniturilor sunt concentrate numai în mâna unui număr mic 
de persoane, stimulentele pentru dezvoltare sunt slabe. Astfel, creşterea 
productivităţii, generată prin impuls extern, va permite unei infime minorităţi să 
absoarbă formele moderne de consum. 

1.5. Gândirea economică în România, în contextul 

evoluţiilor factorilor de producţie, din secolul XIX până 

în 1940 

Începând cu anii sfârşitului secolului XIX, dar mai ales în perioada 
1900-1944, România s-a caracterizat printr-un dinamism însemnat în 
dezvoltarea forţelor productive, în organizarea economică şi politică, ceea ce s-
a reflectat şi în gândirea economică. Astfel, viaţa politică şi-a pus amprenta 
prin schimbările intervenite prin apariţia sau dispariţia partidelor politice, fiecare 
prezentând un program politic şi o doctrină economică proprie, o îmbinare de 
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concepţii politice şi economice, ceea ce a imprimat teoriilor acelor vremuri o 
mare efervescenţă şi o evoluţie specifică. 

Un element important în aprecierea dinamicii forţelor productive îl 
reprezintă avuţia naţională, indicator care exprimă valoric mărimea şi structura 
patrimoniului economic. El este relevant în aprecierea efectelor economice ale 
ansamblului de factori, acumulate în bunuri materiale, evidenţiind gradul de 
valorificare a condiţiilor naturale şi umane ale naţiunii. 

În anexa nr. 1.1 sunt prezentate atât evoluţiile cuantumului total al avuţiei 
naţionale cât şi, pentru o mai mare reprezentativitate, întrucât aceasta s-a 
schimbat o dată cu întregirea ţării, suprafaţa şi numărul populaţiei, avuţia 
naţională pe locuitor. Se poate remarca o dinamică destul de susţinută, dar 
sinuoasă, determinată de numeroasele şi severele convulsii şi prefaceri 
economice şi sociale petrecute atât pe plan naţional cât şi internaţional, situaţie 
diferită de perioada celor cinci decenii antebelice, când s-a înregistrat o 
evoluţie relativ liniară, ascendentă şi stabilă. Datele referitoare la dinamica 
avuţiei naţionale pe locuitor, în perioada 1860-1939, sunt prezentate în tabelul 
nr. 1.1. 

Se observă că volumul avuţiei naţionale a crescut îndeosebi până la 
primul război mondial, faţă de anul 1860, activul brut fiind în 1914 de 4,13 ori 
mai mare, iar în 1939, mărindu-se de 4,08 ori. Activul net a avut aproximativ 
aceeaşi evoluţie, obligaţiile financiare externe scăzând uşor, totuşi, relativ, în 
perioada amintită. După 1914, când volumul a atins nivelul cel mai ridicat din 
perioada modernă, avuţia naţională, în exprimare valorică, a crescut mai puţin 
decât volumul său material. Această discrepanţă, se datorează distorsiunilor 
cauzate de diminuarea preţurilor de estimare, economia fiind subminată de 
cele trei crize economice din 1920-1921, 1929-1933 şi 1937-1939. La aceasta 
se adaugă efectul exodurilor de venit şi capital. De asemenea, nu s-au produs, 
în această perioadă, majorări însemnate ale productivităţii şi eficienţei 
activităţilor sociale. Dimpotrivă, în ramura cu cea mai mare cuprindere a forţei 
de muncă, agricultura, randamentele au scăzut. De altfel, agricultura şi 
silvicultura şi-au redus ponderea în totalul avuţiei naţionale de la 62,04% în 
1914, la 45,22% în 1939, această evoluţie fiind ilustrată şi de scăderea 
coeficientului menţionat în tabelul nr. 1.1, respectiv de la 3,0 la 2,39 ori, în 
intervalul amintit. Faţă de perioada antebelică în 1938-1939, evoluţii 
ascendente mai importante au înregistrat clădirile, locuinţele şi bunurile de 
consum durabile şi industria. Cu toate acestea, de exemplu, în industrie, a 
cărei pondere a crescut continuu de la 2,5 % în 1860 la 6,4% în 1914 şi 9,2 % 
în 1939, majorările nu s-au datorat în mod deosebit creşterii eficienţei activităţii, 
ci, mai ales, măsurilor de protecţie vamală şi slabei concurenţe externe. Deci, 
contrar unor păreri, care afirmau că era o creştere viguroasă a economiei 
româneşti în perioada antebelică, datele statistice indică, pentru intervalul 
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1913-1939, numai o uşoară creştere a avuţiei naţionale totale, de 1,3 ori şi un 
uşor regres al avuţiei naţionale pe locuitor. 

Pentru identificarea factorilor de producţie materiali cei mai importanţi, 
este relevantă situaţia activelor materiale. Astfel, în anexa nr. 1.2 prezentăm 
valoarea acestor active materiale pe locuitor în România, comparativ cu alte 
ţări, iar în tabelul nr. 1.2, exprimarea acelor elemente, în coeficienţi, pentru a 
releva raportul de mărime dintre elementele acestor active în România faţă de 
alte ţări. Se remarcă decalajul cantitativ faţă de Elveţia (de 6,1 ori mai mult), de 
Germania (de 5,4 ori mai mult), de SUA (5,3 ori mai mult) etc. Acest decalaj 
este şi mai evident în cazul bunurilor de consum durabile, coeficienţii respectivi 
fiind de 13,7 în SUA, 9,4 în Marea Britanie, 6,1 în Germania. 

 
Tabelul nr. 1.1 

Dinamica avuţiei naţionale pe locuitor, pe sectoare,  

în perioada 1860-1939 

 

- coeficienţi (pe baza valorilor exprimate în lei aur) – 

Sector 1860-

1864 

1880-

1884 

1900-

1904 

1912-

1914 

1920-

1922 

1938-

1939 

1. Agricultură, silvicultură, 
stocul de hrană şi sămânţă 

1,00 1,70 2,29 3,06 2,54 2,39 

2. Clădirile, locuinţele şi 
bunurile de consum durabile 

1,00 1,41 4,02 5,60 4,92 10,78 

3. Transporturile şi 
comunicaţiile 

1,00 21,75 44,27 66,41 40,73 44,62 

4. Industria 1,00 0,97 4,39 10,34 7,68 14,80 

5. Comerţul 1,00 2,59 2,21 3,01 1,76 3,91 

6. Sectorul edilitar xxx xxx xxx 1,00 0,49 1,10 

7. Stocul de metal monetar 1,00 1,97 3,08 5,54 0,06 2,61 

8. Obligaţii financiare externe 1,00 9,31 20,26 32,91 45,77 17,94 

I. Activ brut 1,00 1,90 2,88 4,13 3,16 4,08 

II. Activ net 1,00 1,74 2,51 3,52 2,25 3,79 

Sursa. Victor Axenciuc – Avuţia naţională a României, cercetări istorice comparate 

1860-1939, The Romanian Centre for Compared and Consensual Economics, 

Bucureşti, 2000. 
 

Din datele cuprinse în anexa nr. 1.2, structura activelor materiale poate 
oferi elemente de apreciere privind gradul de dezvoltare industrială a ţărilor. 
După cum am evidenţiat în cele precedente, ponderea bunurilor durabile poate 
arăta gradul de dezvoltare economică a unei ţări, niveluri superioare atingând 
SUA (8,9%), Marea Britanie (9%), Danemarca (4,8%). 
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Tabelul nr. 1.2 

Comparaţie între elementele activelor materiale pe locuitor în România  

şi alte ţări, în anii 1938-1940  
 

   Active reproductibile, inclusiv metal monetar 

 

Ţara 

Active 

materiale 

 

Pământ 

Construcţii, 

echipamente 

şi mijloace 

circulante 

 

Şeptele 

Bunuri de 

consum 

durabile 

 

Metal 

monetar 

România 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 

SUA 5,3 4,2 5,3 1,8 13,7 - 

Marea Britanie 3,3 2,0 3,7 1,6 9,4 - 

Germania 5,4 3,2 6,6 3,3 6,1 - 

Franţa 
(anul 1929) 

2,7 2,4 2,8 2,9 3,5 - 

Elveţia 6,1 4,1 6,8 3,5 5,6 - 

Danemarca 3,4 2,6 3,5 7,1 5,1 - 

Japonia 2,7 3,2 2,5 3,3 1,3 - 

India 0,5 0,9 0,2 0,5 0,1 - 

Sursa: Victor Axenciuc, op. cit. 

 

De asemenea, într-o ţară agrară sau preponderent agrară, ponderea 
valorii pământului (industria şi serviciile având activităţi reduse) apare mai 
mare decât în statele industriale, De exemplu, România are ponderea cea mai 
ridicată dintre ţările europene – 28,6%, iar India 56,2% şi Japonia în acel 
moment 34,4%. 

În România, în anii 1938-1939, stocul de capital industrial însuma peste 
165 de miliarde de lei, în următoarea componenţă: 

milioane lei 

Total patrimoniu industrial,  
din care: 

165015,7 

 industria extractivă 34573,0  

 industria particulară prelucrătoare 83728,4 

 industria de stat 23450,4 

 industria electrică 4600,0 

 industria mijlocie-morile 15566,5  

 industria mică, meşteşugărească 3097,4 

 

Ponderea cea mai mare este deţinută de industria particulară prelu-
crătoare, care a înregistrat creşteri însemnate în perioada interbelică, prin 
sprijinul substanţial acordat de stat. Ca importanţă a activităţii, este urmată de 
industria extractivă şi de industria de stat. 
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În ceea ce priveşte avuţia naţională, sub aspect calitativ, se pot observa 
unele aspecte. 

 Gradul de înzestrare tehnică şi de mecanizare a proceselor producţiei 
sociale, nivelul tehnicilor şi tehnologiilor utilizate 
Din acest punct de vedere, este relevantă proporţia dintre munca şi 

tehnica manuală şi cea mecanizată. De exemplu, în 1930, populaţia activă care 
desfăşura muncă manuală cu tehnica manuală reprezenta 88% din total şi era 
localizată în agricultură, construcţii, meşteşuguri, transport local, comerţ iar 
cele 12% care utilizau mijloace mecanizate activau în industria mare, 
transporturi şi comunicaţii. 

Randamentele de 8-15 ori mai mici realizate de cei ce foloseau tehnici 
manuale, în comparaţie cu cei ce utilizau mijloace mecanizate, se reflectă şi în 
nivelul productivităţii muncii. Astfel, un studiu ONU arată că, în 1938 în 
România, producţia anuală pe locuitor în toată industria – mecanizată şi 
nemecanizată – se cifra de 290 de dolari, iar în agricultură de 80 de dolari, în 
timp ce producţia pe locuitor, în cele două sectoare, se estima în Anglia la 910 
dolari şi, respectiv 560 de dolari, în Germania la 790 de dolari şi 290 de dolari, 
evidenţiind decalaje de productivitate de 2,5–3 ori în industrie şi de 3-7 ori în 
agricultură, în defavoarea ţării noastre. 

 Gradul de instruire al populaţiei, calificarea forţei de muncă şi utilizarea 
potenţialului demografic 
Datele statistice arată că în 1930 populaţia României era în proporţie de 

57,3% ştiutoare de carte, iar 42,7% neştiutoare de carte. Din prima categorie, 
49,2% absolviseră şcoala elementară şi numai 0,7% avea studii universitare 
sau similare, 4,9% absolviseră liceul şi gimnaziul, iar 1,8% şcoala profesională. 
Rezultă un nivel redus de calificare şi potenţial scăzut de producţie. 

Ca apreciere generală, în această perioadă, efectul cumulat al gradului 
redus de înzestrare mecanizată a muncii cu nivelul scăzut de calificare, cu 
utilizarea parţială a fondului de timp al populaţiei active s-a concretizat într-un 
nivel al venitului naţional pe locuitor mult sub cel al ţărilor industrial-dezvoltate, 
în 1938, situându-se la 60% din cuantumul acestui indicator în Anglia, din anii 
1765-1785, sau la 57% din cel al Franţei, de la 1840. 

Aceste evoluţii ale economiei au influenţat profund dezvoltarea unor 
curente de idei, opinii în cercul oamenilor de ştiinţă ai acelor timpuri. 

Astfel, gândirea economică românească din secolul XIX şi prima parte a 
secolului XX a fost bine reprezentată, fiind marcată de numeroasele 
evenimente tumultoase care s-au manifestat în toată complexitatea vieţii 
economice, politice şi sociale. Spiritualitatea ţării se face remarcată printr-o 
întreagă pleiadă de cărturari umanişti, economişti, specialişti în ştiinţe exacte 
sau tehnice, munteni, moldoveni, transilvăneni, dintre care îi amintim pe 
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Dionisie Pop Marţian, A.D. Xenopol, P.S. Aurelian, M. Kogălniceanu, B.P. 
Haşdeu, George Bariţiu etc. 

În condiţiile în care, pe plan internaţional, industria reprezenta forţa 
economică în ascensiune, aceştia susţineau necesitatea dezvoltării industriei, 
construirea unor infrastructuri puternice, prelucrarea profitabilă a resurselor, 
realizarea unei agriculturii profitabile, de o productivitate ridicată. Sunt de 
apreciat concepţiile avansate privind necesitatea introducerii progresului, ca un 
proces complex şi multilateral în dezvoltarea spirituală, politică, socială şi, în 
special, economică. 

În această epocă, s-au distins cărturari transilvăneni, care au militat cu 
ardoare pentru reîntregirea statului român, prin eliberarea Transilvaniei. Ei au 
evidenţiat şi existenţa unor factori nonmateriali de factură instituţională, 
necesari eradicării stării economice a Transilvaniei din acele timpuri, rămânerii 
în urmă a elementelor productive şi sărăciei majorităţii populaţiei, precum 
desfiinţarea tuturor restricţiilor de tip feudal, fiind necesare legi care să asigure 
libertatea individuală, condiţii care să stimuleze cointeresarea în muncă, în 
activitatea comercială industrială, creşterea producţiei agricole etc. 

Dezvoltarea industriei naţionale, ridicarea nivelului întregului complex 
naţional, în multiplele sale manifestări erau treptele considerate de specialiştii 
români ai acelor timpuri drept necesare pentru ca România să se poată integra 
într-o Europă avansată pe calea libertăţii şi progresului. Din acest punct de 
vedere, ei au acţionat, prin ideile transmise, într-un veritabil spirit european, 
naţionalismul manifestat care, de altfel, s-a manifestat şi continuă să existe în 
diferite ţări dezvoltate, având puternice conotaţii benefice atât pentru ţară, cât şi 
pentru ţările avansate economic. De exemplu, George Bariţiu apreciază că 

numai pe calea dezvoltării sale economice a dobândirii propriului aparat 
generator şi receptor de civilizaţie, România se poate încadra în condiţii 
onorabile, oneste, într-un grup de ţări prospere. 

Mihail Manoilescu, economist de mare prestigiu, îşi elaborează „noua 

teorie a protecţionismului” în condiţiile în care România, ţară mai slab 
dezvoltată, trebuia să-şi dezvolte economia sub presiunea politicilor ofensive 
străine. Acest savant român a reuşit să dea o nouă interpretare protec-
ţionismului, bazată pe o argumentaţie economică pertinentă, din perspectiva 
„teoriei productivităţilor aferente”. În lucrarea sa „Forţele naţionale productive şi 
comerţul exterior”, Manoilescu se referă, pentru fiecare ţară analizată, la un 
nivel mediu naţional al productivităţii muncii. Activităţile mai complexe se află 
deasupra acestui nivel, iar cele „primare” dedesubtul lui. El subliniază rolul 
industriilor, al activităţilor complexe. Orice dezvoltare industrială de calitate 
trebuie văzută nu doar prin comparaţie cu costul în străinătate al acestei 
activităţi – ceea ce, în cazul unui cost mai mare în ţara respectivă ar putea fi 
privit drept un „sacrificiu temporar şi necesar” – ci şi – sau mai ales ca un 
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factor de creştere a productivităţii naţionale, ceea ce reprezintă, fireşte, un 
câştig naţional. 

1.6. Curentul neoclasic sau teoriile creşterii echilibrate 

Modelul neoclasic, dezvoltat mai ales de Robert Solow – susţine 

echilibrul general al caracterului dinamic al creşterii şi acumulării capitalului. 
Luând în considerare ipoteza randamentelor descrescătoare ale 

capitalului, creşterea nu se menţine pe termen lung decât în prezenţa unor 
factori exogeni, precum progresul tehnic sau creşterea populaţiei. 

Modelul neoclasic postulează că echilibrul este realizat întotdeauna pe 
piaţa muncii datorită posibilităţilor de substituţie a capitalului cu munca, iar pe 
piaţa bunurilor se poate realiza un echilibru între cerere şi ofertă. 

În 1956, Solow elaborază un model de creştere, care este un răspuns la 

analizele pesimiste ale modelului Harrod. În teoria neoclasică, rata de creştere 

a capitalului unei economii este egală cu rata de creştere a populaţiei, la care 
se adaugă influenţa progresului tehnic. Astfel, dacă populaţia rămâne 
neschimbată, nu se poate scăpa de stagnare economică decât prin progres 
tehnic. 

Contextul apariţiei modelului neoclasic este acela al aşa-numitei 
perioade de „30 de ani glorioşi”, în care ţările dezvoltate au înregistrat rate de 
creştere ridicate, în mod constant. 

Expresia „cei 30 de ani de glorie” apare în cartea, astfel intitulată, şi îi 
aparţine lui Jean Fourastié şi desemnează faza de creştere ce urmează după 

cel de-al doilea război mondial, când creşterea în ţările menţionate a fost 
stimulată prin reconstrucţie, cu ajutorul planului Marshall şi baby-boom-ului. 

În perioada 1945-1973, pentru ansamblul ţărilor membre OCDE, ratele 
de creştere anuale ale producţiei interne au fost, în medie, de 5%. După cum 
apreciază Jean Fourastié, Franţa a realizat ceea ce reprezenta marea speranţă 
a secoluui XX: o creştere a nivelului de viaţă şi progrese imense în domeniile 
sănătăţii, duratei activităţii, dimensiunii şi confortului habitatului, în învăţământ, 
în domeniul speranţei de viaţă şi al accesului la bunurile de lungă folosinţă. 
Astfel, s-a desfăşurat aşa-numita „revoluţie tăcută”. 

Totuşi, această perioadă de prosperitate excepţională nu înseamnă o 
omogenitate a performanţelor: în timp ce Marea Britanie înregistrează rate de 
creştere inferioare mediei ţărilor OCDE (+2,5% pe an, în perioada 1950-1973), 
Japonia este la cealaltă extremă (+8,5% pe an, în aceeaşi perioadă). După 
1970, se observă o întoarcere la normal, adică o micşorare a ratelor de 
creştere, în general. 

În cazul Franţei, de exemplu, necesitatea creşterii s-a conjugat cu o 
conjunctură internaţională foarte favorabilă şi cu efecte de reducere a de-
calajului faţă de nivelul productivităţii atinse în SUA. Relansarea demografică şi 
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migraţiile sectoriale ale populaţiei (de la agricultură spre industrie) stimulează 
şi ele creşterea. 

Creşterea economică în Franţa este legată, deci, de următoarele 
aspecte: 

 interne (naţionalizări, planificare, creşterea cheltuielilor publice, 
relansarea demografică); 

 externe (ajutorul oferit prin planul Marshall, transferurile de 
tehnologie realizate prin filialele societăţilor multinaţionale 
americane, efecte ale creşterii productivităţii în SUA). Acordurile 
de la Bretton Woods au avut o influenţă redusă asupra creşterii, 
datorită faptului că producţia era destinată, în mare parte, pieţei 
interne şi francul era neconvertibil (tabelul nr. 1.3). 

Făcând comparaţie cu R.F. Germania, se observă că în Franţa creşterea 
tinde să se accelereze şi să o depăşească pe cea din R.F. Germania la 
sfârşitul anilor 1960. Principala cauză rezidă în faptul că în R.F. Germania, 
reforma monetară duce, pe de o parte, la stabilitatea preţurilor şi, pe de altă 
parte, la reducerea inflaţiei, în timp ce în Franţa, reluarea creşterii se face în 
condiţii de inflaţie (tabelul nr. 1.4). 

 

Tabelul nr. 1.3 

Creşterea economică în Franţa, în perioada 1896-1913 

 

 Rata medie anuală de creştere (în %) 

Perioada a PIB a producţiei industriale 

1896- 1913 1,9 2,4 

1913-1929 1,5 2,6 

1929-1938 -0,3 -1,1 

1938-1949 1,1 0,8 

1949-1969 4,6 5,3 

1969-1973 6,6 6,5 

1973-1978 3,2 2 ,4 

Sursa: Frédéric Teulon, Croissance, crises et développement, Presses Universitaires de 

France, 1998, Paris. 

 

Tabelul nr. 1.4 

Rata de creştere a PIB în Franţa şi R.F. Germania 
- % –  

 1950-1960 1960-1970 1968-1973 

Franţa 4,4 5,1 6 

R.F. Germania 5,5 5,5 5,1 

Sursa: Frédéric Teulon, op.cit. 

 



 

 

25 

În Franţa, se revine la nivelul producţiei anului 1938, începând cu anul 
1948, în timp ce puterea de cumpărare este inferioară cu aproape o treime: 
consumul interior a fost deci, comprimat pentru a finanţa investiţiile. Din 1948 
până în 1958, stocul de echipament industrial creşte cu 70% şi rata investiţiilor 
productive atinge o cincime din producţia industrială. 

1.7. Teoriile de creştere endogenă care legitimează 

intervenţia statului 

Reprezentanţii modelului neoclasic afirmau că rata creşterii nu este 
influenţată de comportamentul agenţilor economici. În cursul perioadei de 
tranziţie, în care economia nu a atins încă traiectul de creştere economică pe 
termen lung, cu cât este mai ridicată rata de creştere, cu atât creşterea este 
mai puternică. O dată ce acest traiect este atins, creşterea depinde de efortul 
de economisire. 

Dar creşterea nu poate fi susţinută prin acumularea factorilor (muncă şi 
capital) dacă randamentele de scară sunt constante şi randamentele marginale 
descrescătoare. 

Teoriile creşterii susţineau, în acel timp, ideea că pentru a obţine o 
creştere susţinută trebuie să se abandoneze ipoteza randamentelor descrescă-
toare a factorilor de producţie. Dar, atunci se pune problema menţinerii 
echilibrului concurenţial. Teoriile creşterii endogene introduc o separare între 
echilibru şi optim şi lasă liber, astfel, un spaţiu pentru intervenţia publică. 

Noile teorii de creştere, apărute în a doua jumătate a anilor 1980, insistă 
asupra importanţei capitalului privat, a capitalului public (infrastructura ) şi a 
capitalului uman (formarea personalului, starea de sănătate a populaţiei). Ele 
permit să se interpreteze mai clar situaţia economică, începând cu mijlocul 
anilor 1970, respectiv încetinirea sporurilor de productivitate şi deosebirile mari 
în ceea ce priveşte performanţele diferitelor ţări. 

Teoriile creşterii endogene, dezvoltate de economiştii Şcolii din 

Chicago (Romer, Lucas) se înscriu într-o nouă pespectivă, chiar dacă ele 

prelungesc lucrările neoclasice. Ele readuc în discuţie ipoteza randamentelor 
descrescătoare. Se afirmă că politica economică este susceptibilă de a avea o 
influenţă determinantă asupra valorii ratei de creştere. Astfel, cheltuielile 
publice nu sunt nocive. Dimpotrivă, prin investiţii publice, în domeniul 
educaţiei, infrastructurilor, cercetării, ele pot contribui la îmbunătăţirea 
productivităţii întreprinderilor private. 

Există externalităţi pozitive care dau naştere economiilor de scară şi care 
explică de ce acumularea nu este însoţită de o pierdere de eficienţă a factorilor 
de producţie. 

Aceste analize pun în evidenţă rolul progresului tehnic în creşterea pe 
termen lung şi caracterul său endogen. Spre deosebire de modelele 
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precedente (Solow), în care progresul tehnic era autonom sau exogen, acest 
factor depinde aici de cheltuielile de cercetare şi dezvoltare, de instruirea 
involuntară, de competenţa dobândită prin practică care revin, în cea mai mare 
parte, statului. 

1.8. Teoria progreselor calitative 

În timp, s-a realizat faptul că resursele umane nu sunt simple cantităţi de 
muncă, iar maşinile şi echipamentele nu se reînnoiesc de manieră identică. 
Rezultă că în evoluţia factorilor există un element calitativ. 

Economistul E. Denison a demonstrat că o parte din creştere se 

datorează ameliorării calitative a factorului muncă. Astfel, creşterea 
competenţelor, a calificării şi instruirii reprezintă factori importanţi pentru 
creşterea economică în SUA, în perioada 1929-1957. Se pot lua în considerare 
şi migrările profesionale între diferitele sectoare de activitate şi calităţii 
factorului capital (întreţinerea maşinilor şi a echipamentelor). Cu toate acestea, 
aceşti factori, laolaltă, sunt insuficienţi pentru a exprima, în totalitate, cuantumul 
creşterii. Există un anumit reziduu, pe care economiştii l-au denumit „măsura 
ignoranţei noastre”. 

Pentru perioada 1950-1962, Denison evaluează această mărime 
reziduală la 2,7 puncte de creştere în Franţa, 2,2 puncte în R.F. Germania, 1,3 
puncte în Marea Britanie, 1 punct în SUA, 2,9 puncte în Italia. Dar, în toate 
cazurile, rămâne un interval între 30% şi 60% din rata creşterii, care nu poate fi 
explicat pe baza numai a creşterii cantitative a factorilor şi a luării în 
considerare a aspectelor calitative (tabelul nr. 1.5). 

Tabelul nr. 1.5 

Sursele cantitative şi calitative ale creşterii economice în Franţa, 

în anii 1951-1969 şi 1913-1963 
- % –  

 1951-1969 1913-1963 

Rata creşterii anuale a PIB 5 2,1 

1. Ponderea creşterii explicate, din care: 2,5 1,0 

- ocuparea forţei de muncă 0 -0,1 

- durata de lucru -0,1 -0,3 

- calitatea muncii 0,4 0,6 

- migrarea profesională 0,4 0,6 

- volumul capitalului net 0,6 0,3 

- întinerirea capitalului 1,1 0,5 

- intensitatea cererii 0,1 0 

2. Ponderea mărimii reziduale (neexplicate) 2,5 2,5 

Sursa: Carré J.-J., Dubois P. şi Malinvaud E., Abrégé de la croissance française, Ed. Seuil, 

1977. 
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Din tabelul nr. 1.5 se observă că efectele calitative ale muncii sunt mai 
importante, mai ales pe o perioadă lungă (0,6%), în timp ce limitarea duratei 
timpului de lucru a acţionat împotriva creşterii. Migrările profesionale au avut 
un impact sensibil asupra creşterii franceze, mai ales după cel de-al doilea 
război mondial. Creşterea volumului capitalului productiv este principalul factor 
care explică rata creşterii, la care participă cu 1%. Efectul său pe o perioadă 
lungă este mult mai slab, din cauza deficienţelor investiţiilor realizate în anii 
1930. Variaţia în intensitate a cererii nu explică nimic, pe o perioadă lungă. În 
concluzie, jumătate din cuantumul ratei creşterii rămâne fără explicaţie. 

Pentru a găsi o soluţie acestei probleme, s-a făcut o aprofundare a 
analizei economice, prin introducerea progresului tehnic drept factor explicativ, 
aceasta fiind cel de-al treilea factor de producţie luat în considerare. Astfel, R. 

Solow a analizat dublarea producţiei pe oră lucrată în SUA, în perioada 1909-

1949. El a estimat că aceasă dublare poate fi atribuită, în proporţie de 90%, 
schimbării tehnice. 

În cazul Franţei, este evident că, începând cu mijlocul anilor 1950, 
modernizarea economiei a avut drept obiectiv producerea unui volum tot mai 
mare prin combinarea factorilor, prin alegerea tehnologiilor celor mai 
performante, prin îmbunătăţirea gestiunii firmelor, a organizării muncii, prin 
potenţarea abilităţii manageriale şi prin utilizarea raţională a materiilor prime. 

Demersul analizei pune în evidenţă mai multe posibilităţi de a lua în 
considerare progresul tehnic: 

 progresul tehnic determină numai creşterea productivităţii muncii 

Q = f (A(t) . L, K) 

unde A(t) este factorul de evoluţie a progresului tehnic; 

 progresul tehnic determină numai creşterea productivităţii capitalului 

Q = f (L, A(t) . K) 

 progresul tehnic, în afara primelor două cazuri, este încorporat în noile 
procedee tehnice, inovări, într-o mai bună organizare a muncii 

Q = A(t) . f (L, K) 

O altă explicaţie pentru acea mărime reziduală poate consta în eco-
nomiile de scară: randamentele sunt proporţionale cu dimensiunea producţiei. 
Se spune că este o economie de scară, dacă volumul producţiei creşte cu mai 
mult de 1% atunci când inputurile cresc cu 1%. Trebuie menţionat că funcţia 
Cobb-Douglas, utilizată pentru a descompune factorii de producţie, exclude 
tocmai asemenea situaţii, ale economiilor de scară. 

De asemenea, o altă ipoteză este cea care ţine de contextul internaţional: 
deschiderea frontierelor, intensificarea schimburilor comerciale mondiale a 
stimulat concurenţa dintre firme. 
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Dar, chiar dacă luăm în calcul toţi factorii precedenţi (cantitatea de capital 
şi muncă, nivelul calitativ al muncii şi capitalului, progresul tehnic, economiile 
de scară, intensificarea schimburilor comerciale externe), rămâne totuşi un 
cuantum de 20% din creştere, care este neexplicat. Denison îl denumeşte 

„reziduul reziduurilor” şi îl atribuie progresului general al cunoaşterii şi, mai 
ales, rezultatelor investiţiilor intelectuale (cercetare ştiinţifică) (tabelul nr. 1.6). 

 

Tabelul nr. 1.6 

Descompunerea factorilor de creştere, în perioada 1950-1962 
- % - 

 SUA Marea Britanie R.F. Germania Franţa Italia 

Rata de creştere anuală a 
venitului naţional 

3,36 2,32 7,26 4,70 5,95 

1. Reziduu neexplicat (în %) 22 39 21 32 22 

2. Surse de creştere identificate      

2.1. Cantitatea factorilor utilizaţi  43 36 35 18 20 

 18 15 16 2 8 

 25 21 19 16 12 

2.2. Calitatea factorilor utilizaţi 57 64 65 82 80 

 15 10 3 8 15 

flexibilitate 
42 54 62 74 65 

Sursa: Denison E. – Why growth rates differ?, Brookings Institution, 1967, cap. 21. 

 

Din tabelul nr. 1.6, se remarcă faptul că, în toate ţările prezentate, pon-
derea creşterii neexplicate este însemnată şi puterea explicativă a factorilor 
calitativi este mai mare decât cea a factorilor cantitativi, mai ales pentru ţările 
europene, care trebuie să-şi diminueze decalajul faţă de SUA, în ceea ce 
priveşte progresul tehnic. Aceasta scoate în evidenţă importanţa politicilor de 
formare a forţei de muncă şi a integrării progresului tehnic în investiţii. 

1.9. Alte teorii ale creşterii economice din perioada 

contemporană 

Creşterea economică poate fi definită, în sens strict, ca fiind fie procesul 
de creştere a produsului pe locuitor, fie ora de muncă, fie drept capacitatea 
unei ţări de a asigura, prin producţie şi comerţ, înzestrarea populaţiei cu diferite 
bunuri economice. 

Teoriile creşterii economice din perioada postbelică, într-o accepţiune 
mai complexă, sistemică şi multidisciplinară, abordează această problematică 
din punct de vedere a sporirii şi folosirii venitului naţional, în cadrul 
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mecanismului reproducţiei lărgite, prin aportul diferiţilor factori tehnici şi 
economici, dar şi a factorilor social-politici, într-o viziune globală, planetară. 

Optimismul pronunţat al lui Harrod şi Domar în utilizarea modelelor 
matematico-economice este temperat de alţi cercetători în domeniu, precum 
Wassily Leontief, care a elaborat „balanţa legăturilor între ramuri”, (teorie 

bazată pe unele elemente prezentate în „Tabloul economic” de fiziocratul 
francez François Quesnay, în secolul XVIII). 

De asemenea, în „The Limits to Growth”, Dennis şi Donnela Meadows, 
ca şi J. Forrester, atrag atenţia asupra reducerii posibilităţii de creştere 

economică, condiţionată de resursele naturale, ale căror volum de rezerve şi 
randamente de extracţie sunt în scădere. În consecinţă, creşterea economică 
devastantă”, pe baza unei industrializări accelerate, majorarea populaţiei 
Terrei, subnutriţia existentă în multe zone ale lumii, epuizarea unor resurse 
limitate şi neregenerabile, deteriorarea mediului natural reprezintă cele cinci 
variabile care compun modelul global al creşterii economice. 

Eduard Pestel şi Mihailo Mesarovic în „Omenirea la răspântie” 

nuanţează această problematică şi afirmă că nu creşterea ca proces economic 
duce la catastrofe materiale şi ecologice, ci modul de administrare (conducere) 
care poate fi devastant, iraţional, nediferenţiat, nociv. În această concepţie se 
introduc elemente calitative, arătându-se că aceste viitoare posibile sau certe 
şocuri pot fi eliminate nu prin confruntări, ci prin cooperare, prin „solidaritatea 
globală”. Astfel, se introduce ideea unui nou mod de educaţie, care ar trebui să 
prevină criza şi să fie apt să preia restricţiile viitorului. 

Nicolas Georgescu-Roegen, reputat economist american de origine 

română, are contribuţii importante la îmbogăţirea şi corectarea pertinentă a 
teoriilor privind creşterea. În „Legea entropiei şi procesul economic” arată că 
progresul industrial neraţional, consumul masiv de resurse minerale terestre, 
necesar producerii de energie „provoacă un consum rapid al zestrei speciei 
umane şi îi scurtează cariera”. 

Cercetarea ştiinţifică din România din ultima parte a secolului XX, a 
promovat, de asemenea, idei valoroase în ceea ce priveşte fenomenul creşterii 
economice şi a factorilor de producţie. 

N.N. Constantinescu, în lucrarea sa „Economia protecţiei mediului natu-

ral”, a avut contribuţii însemnate în fundamentarea relaţiei dintre evoluţia 
ansamblului economiei şi evoluţia resurselor. Totodată, în domeniul protecţiei 
mediului, se remarcă aspectele privind definirea problemelor de mediu, ale 
unor categorii specifice ce prefaţau „externalităţile” şi „eco-economica”. 
Examinarea atentă şi critică a modelelor de creştere economică i-au permis 
identificarea unor soluţii realiste de înlăturare şi prevenire ale unor efecte ale 
creşterii şi industrializării „devastatoare”. Aceleaşi idei de asigurare a unui 
echilibru natural al dezvoltării, în scopul protecţiei mediului de viaţă sunt 
susţinute de cercetătorii şi profesorii I. Puia şi Viorel Soran. 
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Maria Popescu în lucrarea „Procesul circular activ – un posibil răspuns 

la dilemele dezvoltării” prezintă o concepţie orginală de proiectare şi desfă-
şurare a dezvoltării, în cadru circular, prin folosirea şi refolosirea materiilor 
prime şi a materialelor, eliminându-se, uneori până la anulare, deşeurile. 

Academicianul Vladimir Trebici a realizat o abordare nouă, complexă, 

de mare utilitate practică şi teoretico-fundamentală, în domeniul demografiei, 
cu implicaţii economice şi biologice, selectând punctele sensibile ale acestor 
combinaţii factoriale pentru dezvoltarea economică şi progresul social al 
naţiunii. 

Academicianul Aurel Iancu lansează conceptul economic de „consum 

cumulat de resurse” prin care a fundamentat necesitatea şi posibilitatea 
realizării restructurării economice. De asemenea, în lucrările sale face o 
analiză pertinentă a relaţiilor dintre creşterea economică, pe de o parte, şi 
resursele naturale ca şi mediul natural, pe de altă parte. 

1.10. Teoria dezvoltării economice 

Căutările economiştilor, prezentate anterior, au dus la formularea unei 
noi viziuni asupra evoluţiei economiei. Astfel, s-a evidenţiat faptul că dezvol-
tarea semnifică mult mai mult decât creşterea. Creşterea economică se defi-
neşte drept progresia cantitativă a producţiei. Ea reprezintă o fază prealabilă 
oricărui efort de dezvoltare, etapă necesară, fără îndoială, fără de care 
îmbunătăţirea nivelului vieţii unora se face în dauna altor membri ai societăţii. 

Dezvoltarea implică ideea unei îmbunătăţiri a bunăstării întregii populaţii, 
definindu-se prin creşterea venitului pe locuitor, printr-o majorare a raţiei 
alimentare şi un mai bun acces la serviciile de sănătate şi educaţie. În acest 
sens, François Perroux arăta: „Dezvoltarea este combinaţia schimbărilor 

mentale şi sociale ale populaţiei, care o face aptă să-şi majoreze cumulat şi 
durabil produsul real global”. 

Perioada celor 30 de ani de după cel de-al doilea război mondial a 
reprezentat pentru ţările vest-europene o fază de creştere care pare să nu mai 
poată fi atinsă în prezent: investiţiile au determinat majorări substanţiale de 
productivitate, ceea ce a permis să se distribuie salarii mari neinflaţioniste şi să 
se mărească consumul ca şi investiţiile. Acest ciclu a fost brusc întrerupt de 
criza care a debutat cu primul şoc petrolier. Acesta a relevat blocajele în 
organizarea muncii şi dificultăţile de extindere a consumului pe o scară mai 
largă. În perioada ce a urmat majorării fără precedent a preţului petrolului, 
evoluţia economiei mondiale, respectiv a ţărilor dezvoltate, s-a redresat, iar 
inflaţia s-a redus. 

O problemă care a reţinut şi continuă să constituie un punct spinos de 
reflecţie în teoria economică este inflaţia. După 1945, inflaţia a căpătat 
dimensiuni spectaculoase şi a afectat majoritatea ţărilor dezvoltate. Inflaţia a 
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fost suportată, deoarece ea părea să fie preţul ce trebuia plătit pentru a 
menţine ratele de creştere ridicate şi pentru a combate şomajul. 

Între timp, însă, economiştii din ţările dezvoltate şi-au dat seama că 
inflaţia nu reprezintă „un rău necesar sau un rău absolut”, ci dimpotrivă. Astfel, 
ei au realizat că majorarea preţurilor perturbă calculul economic, că dă o falsă 
evaluare a prosperităţii agenţilor economici. Acest fenomen afectează toate 
deciziile economice, mai ales ale investitorilor. Inflaţia induce raţionamente 
false chiar în modul de alocare a resurselor economice, iar hiperinflaţia 
determină pierderea până la anularea încrederii în moneda naţională şi îi 
afectează pe cei care îşi economisesc veniturile. 

În condiţii economice inflaţioniste, costul de înlocuire a echipamentelor 
este diminuat pentru că, în bilanţul întreprinderilor, capitalul este evaluat la 
costul său de achiziţie, denumit şi cost istoric. Rezultă că şi volumul amortizării 
este sistematic inferior celui real, ceea ce face ca beneficiul, ce urmează a fi 
impozitat, să fie supraevaluat. 

Inflaţia depreciază datoriile şi încasările monetare corespunzătoare. 
Dacă sumele datorate sunt superioare încasărilor, întreprinderile care au datorii 
beneficiază de pe urma creşterii preţurilor: sumele ce le datorează sunt 
diminuate de inflaţie. 

Inflaţia provoacă şi dezordine socială, generând inegalităţi, deoarece 
numai salariaţii care aparţin unor sindicate active din marile întreprinderi obţin 
creşteri adecvate de salarii, în timp ce creşterea salariilor pentru ceilalţi 
angajaţi urmează inflaţia în aceeaşi măsură. 

În fine, inflaţia este una din cauzele principale ale dezechilibrelor 
exterioare. Ea erodează puterea de cumpărare a monezii, face necesară 
efectuarea de devaluări a bunurilor ce constituie avuţia naţională şi duce, 
astfel, la sărăcire naţională. 

Creşterea inflaţiei, provocată prin creşterea masei monetare, 
devalorizează titlurile financiare. Datorită faptului că statul este principalul 
emitent de titluri, pentru sectorul privat mai ales, inflaţia reprezintă o formă de 
impozit deghizată. 

Există, de asemenea, o inflaţie importată: preţul la import creşte fără 
întrerupere. 

Date fiind aceste considerente, ţările dezvoltate, în elaborarea politicilor 
şi strategiilor de dezvoltare, acordă o atenţie de prim ordin ţinerii sub control a 
inflaţiei, care, altfel, ar putea deteriora axial întregul ansamblu socioeconomic, 
atât vizibil cât şi insidios, cu consecinţe care apar chiar după perioade mai 
îndelungate, fără o explicaţie pertinentă, la prima vedere. De asemenea, se 
remarcă şi reţinerea manifestată de acest grup de state faţă de întreţinerea de 
relaţii comerciale strânse cu ţări în care inflaţia face ravagii, acest fenomen 
putând fi considerat unul din „viruşii” activităţii economice şi al dezvoltării 
generale a unei ţări. 
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În concluzie, dezvoltarea este un fenomen complex, al cărui criteriu de 
apreciere cel mai uzitat este nivelul de viaţă. De asemenea, teoria cea mai 
acceptată este că industrializarea reprezintă dezvoltarea. Un alt criteriu al 
dezvoltării este repartizarea populaţiei active pe sectoare de activitate. Dar, 
criteriul care întruneşte, se pare, majoritatea opţiunilor de politică economică 
este ponderea produselor manufacturate în volumul exporturilor. 

Subdezvoltarea este stadiul în care o ţară nu îşi poate acoperi necesarul 
esenţial (carenţe nutriţionale, stare sanitară deficientă şi accesul restrictiv al 
populaţiei la educaţie). 

În ultima perioadă, complexitatea fenomenelor ce descriu creşterea, 
dezvoltarea au determinat apariţia unui număr însemnat de doctrine care 
încearcă să accentueze importanţa unor factori calitativi, dar care nu reuşesc, 
în totalitate, să ofere explicaţii şi soluţii viabile. Astfel, François Perroux, 

Albert Hirschman şi Destanue de Bernis au elaborat teoria „industriilor 

industrializante”, care pun în evidenţă efectele de antrenare a unor sectoare 
(chimie, siderurgie etc.) asupra ansamblului economiei. Se pare că aplicarea 
acestui model s-a încheiat cu un eşec total în Algeria. 

În situaţia în care fenomenele de criză se amplifică, îndeosebi în ţările în 
curs de dezvoltare, s-a pus problema elaborării unei alte concepţii de 
dezvoltare. 

În cursul deceniului 1970, creşterea datoriei publice a multor ţări şi 
conştientizarea importanţei agriculturii au determinat BIT să definească 
conceptul de „strategie a necesităţilor esenţiale”. 

După teoriile privind industriile industrializante, schimbul inegal, 
substituţia importurilor ce au fost lansate în ultima perioadă, s-a trecut la 
politicile de ajustare structurală preconizate de organismele internaţionale 
financiare care instituie mai ales măsuri de ordin tehnic privind utilizarea 
veniturilor pentru reeşalonarea datoriilor, pentru echilibrarea finanţelor publice 
etc. 

În aceste condiţii, au apărut o multitudine de modele de dezvoltare, apli-
cate, în general, în ţările în curs de dezvoltare: strategii introvertite (orientate 
spre piaţa internă), care acordă prioritate sectoarelor din amonte; strategii care 
acordă prioritate industriei grele; strategii de protecţie faţă de exterior (Algeria). 
Anumite state, cum este Brazilia, au aplicat politici introvertite, acordând 
prioritate bunurilor de consum. Alte ţări au ales strategii extrovertite, bazându-
se pe produse agricole sau materii prime (Senegal, Cuba, Chile, Niger) sau pe 
produse industriale (state asiatice: Coreea de Sud, Taiwan, Singapore, Hong 
Kong). Această simplă enumerare relevă faptul că în ceea ce priveşte 
economia dezvoltării, concluzia este că nu se poate generaliza un model sau o 
teorie. 

Unii economişti, cum este Gérard Greller, de exemplu, susţin ideea 

„sfârşitului modelelor”, respectiv eşecul politicilor de dezvoltare cu dominantă 
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economică. În acest sens, se menţionează cazul Braziliei, cotată pe locul opt în 
lume ca putere economică, dar unde 40% din populaţie trăieşte în condiţii de 
mare sărăcie. În faţa acestei evidenţe, experţii Băncii Mondiale şi-au pus 
problema dacă, în condiţiile actuale, informaţiile statistice clasice sunt de 
natură să inspire cele mai bune decizii strategice. 

Poluarea aduce în discuţie problema supravieţuirii speciei umane, ceea 
ce determină, cu ocazia prezentării raportului „Viitorul nostru comun” (Raportul 
Brunland), în 1987, în cadrul Comisiei Mondiale de Mediu şi Dezvoltare, 
analiza  conceptului „dezvoltării durabile”, fiind definit drept „tipul de dezvoltare 

care asigură satisfacerea necesităţilor prezente fără a compromite posibilitatea 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe”. În această viziune, 
dezvoltarea durabilă reuneşte preocupările de performanţă economică şi de 
protecţie a mediului, prin sporirea gradului de valorificare a resurselor şi ale 
stopării pierderilor de resurse neregenerabile, asigurându-se condiţii 
superioare de viaţă şi afirmare a omului. 

Aceste evoluţii au determinat apariţia conceptului de dezvoltare umană 
potrivit căruia fiinţa umană, în complexitatea ei, este plasată în centrul 
problematicii economice. 

Dezvoltarea umană elaborează o abordare mai largă decât analiza 
economică, încercând să pună în evidenţă importanţa aspectelor de ordin 
social şi cultural, ca forţă creatoare a civilizaţiilor. Este, de asemenea, o 
încercare de a da răspuns unor probleme nerezolvate de analizele economice, 
respectiv, cauzele schimbărilor produse în lumea contemporană şi agenţii 
sociali care intervin în aceste transformări. 

 

Modelele globale 

Ca o consecinţă a îmbogăţirii teoriei şi practicii economice, a trecerii la 
teoriile dezvoltării economice, a ecodezvoltării, a dezvoltării durabile şi celei 
umane, a introducerii unor categorii de factori de natură nonfizică, nonmaterială 
sau nontangibilă au apărut modelele globale. 

Economistul olandez Jan Timbergen, în lucrarea „Restructurarea ordinii 

internaţionale” concepe creşterea economică prin prisma unor interdependenţe 
dintre creşterea economică, dezvoltarea economică şi relaţiile economice 
internaţionale. Astfel, se avansează ideea că factorul extern poate stimula sau 
defavoriza dezvoltarea unui complex naţional. Se subliniază, de asemenea, 
ideea necesităţii „egalităţii de şanse a tuturor naţiunilor, fără a le exclude pe 
cele sărace, în ceea ce priveşte dreptul de a participa la creşterea economică”. 

În cartea „Modelul mondial al Naţiunilor Unite” elaborată sub 
coordonarea lui Wassily Leontief, examinându-se corelaţia costuri-producţie, 

se face distincţie între „creştere economică” – reflectată prin sporirea venitului 
naţional – şi „dezvoltare economică”, cauză şi efect ale unor restructurări 
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economice. Se subliniază importanţa factorilor politic, social, instituţional, 
precum şi rolul efortului intern în realizarea obiectelor propuse. 

„Modelul latino-american de creştere economică la scară mondială”, 
lucrare realizată sub coordonarea lui A.O. Herrera, examinează conceptul de 

nevoi umane fundamentale (hrană, locuinţă, educaţie, sănătate), constituirea 
unor structuri social-economice noi, a unor politici de repartizare şi folosire mai 
bună a rezultatelor producţiei. Întemeindu-se pe consideraţii preponderent 
sentimentale, aceste idei sunt apreciate drept relativ utopice. 

Un alt exemplu, care apelează la măsuri relativ utopice este şi cartea 
„Nord-sud: un program de supravieţuire” – coordonată de fostul cancelar al 
R.F. Germania, W. Brandt. Această lucrare relevă necesitatea şi posibilitatea 

dezvoltării economice a tuturor statelor lumii prin măsuri, precum: impozit 
internaţional, progres tehnic aflat strict pe un plan relativ secundar, contradicţii 
în economia mondială rezolvate, în mare parte, prin generozitate etc. 

În „Orizontul fără limite al învăţării”, autorii J.W. Botkin, Mahdi 

Elmandira şi Mircea Maliţa arată că de la învăţare începe totul şi, deci, nu 

există o altă cale de schimbare a situaţiei globale decât îmbunătăţirea pregătirii 
omului. Astfel, se subliniază importanţa factorilor calitativi de creştere şi 
dezvoltare economică. 

Învăţarea fiind, în esenţă, un fenomen creativ şi nu o aplicare mecanică a 
unor reguli prestabilite, are multiple valenţe: de la „învăţarea de menţinere” 
pentru a face faţă unor situaţii cunoscute, la „învăţarea prin şoc”, destul de 
vulnerabilă, la „învăţarea post-factum” şi, în sfârşit, „învăţarea anticipativă” care 
poate face faţă problemelor globale ale omenirii. În consecinţă, sunt 
considerate perimate şi, deseori, nocive aprecierea viitorului prin simpla 
extrapolare a tendinţelor prezente, proiecţia perspectivei cu precădere în 
termenii prezentului şi nu prin prisma modificărilor pe care le antrenează 
perspectiva. 

* 

*      * 

Analiza efectuată în cadrul acestui capitol relevă diversitatea şi bogăţia 
opiniilor experţilor în domeniu, precum şi emulaţia remarcabilă în explicarea 
fenomenelor şi transformărilor din viaţa economico-socială, de-a lungul mai 
multor secole, în ceea ce priveşte evoluţia factorilor de producţie. Gândirea 
economică din România şi-a adus, potrivit gradului de dezvoltare economică şi 
prefacerilor din viaţa politică, un aport însemnat la particularizarea acestor 
demersuri ştiinţifice la condiţiile specifice ţării noastre, înregistrând şi contribuţii 
originale valoroase.  

Se remarcă, mai ales în ultimul timp, apariţia unui număr semnificativ de 
teorii şi concepte privind dezvoltarea economcă (ecodezvoltarea, dezvoltarea 
durabilă, dezvoltarea umană etc.) care acordă o importanţă crescândă 
factorilor de natură nonfizică, nonmaterială sau nontangibilă. Ideea de 
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performanţă economică, strâns legată de resursa informaţie, a constituit un 
element stimulativ al activităţii de cercetare, de informatizare a lucrărilor de 
specialitate, marcate prin crearea unor modele matematice cu aplicaţii 
economice, oferind o perspectivă pertinentă de abordare multiplă şi 
cuprinzătoare a realităţilor economico-sociale.  
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Capitolul 2 

ASPECTE RELEVANTE PENTRU ROMÂNIA PRIVIND 

IMPACTUL FACTORILOR DE PRODUCŢIE ASUPRA 

DEZVOLTĂRII DURABILE 

A INDUSTRIEI 

 
Factorii de producţie sunt strâns legaţi de resursele economice. 

Resursele pot fi privite, pe de o parte, ca stocuri existente la un moment dat, 
iar pe de altă parte, ca fluxuri într-un proces de atragere şi utilizare economică 
într-o perioadă dată de timp. La nivelul unei ţări, resursele sub formă de 
stocuri, se prezintă ca avuţie naţională, – privită ca totalitatea resurselor unui 
popor, ale unui stat sau naţiuni la un moment dat. Aceasta influenţează starea 
economică a ţării, gradul de bunăstare a populaţiei. Avuţia naţională constituie 
o realitate complexă. Ea este alcătuită din resursele (cunoscute) subsolului, 
resursele solului (ambele utilizabile şi utilizate), resursele de muncă, bunurile 
materiale acumulate, aparatul tehnic de producţie, precum şi potenţialul 
intelectual şi creativ al naţiunii*. Resursele economice disponibile şi valo-
rificabile – în măsura în care sunt atrase şi utilizate în activitatea economică – 
apar ca fluxuri şi se transformă în factori de producţie. 

În contextul dezvoltării durabile, utilizarea eficientă a factorilor de 
producţie sintetizează eforturile de creştere economică susţinută, cu condiţia 
menţinerii şi ameliorării sănătăţii mediului ambiant, într-un climat general de 
asigurare a unui regim democratic şi a justiţiei sociale. 

J. M. Keynes sublinia
1
: „Cele mai multe tratate de teoria valorii şi a 

producţiei se ocupă, înainte de toate, de repartizarea între diferite utilizări a 
unui volum dat de resurse disponibile şi de condiţiile care, în cazul folosirii 
acestei cantităţi de resurse, determină retribuţiile lor respective şi valorile 
respective ale produsului lor (...). Dar teoria propriu-zisă a factorilor de 
producţie, care determină folosirea eficientă a resurselor disponibile, nu a făcut 
decât rareori obiectul unui studiu amănunţit”. Creatorul teoriei celor trei factori 
de producţie (munca, pământul/natura şi capitalul), economistul francez Jean-
Baptiste Say, arată că fiecare factor de producţie în parte primeşte o valoare 

                                                        
* În prezent, avuţia fiecărei naţiuni este apreciată şi măsurată cu un indicator agregat 

denumit „indicele dezvoltării umane”. Indicele înglobează aspectele economice cantitative 
ale dezvoltării, precum şi valoarea capitalului uman, social şi natural, fiind o apreciere a 
aspiraţiilor de normalitate a vieţii. 

1
 J.M. Keynes, “Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor”, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970, p. 42. 
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corespunzătoare serviciilor aduse, formându-se astfel venituri aferente 
fiecăruia dintre aceştia. 

Tipologia factorilor de producţie are importanţă atât din perspectiva 
analizei economice, cât şi din cea a sferei factorilor, care trebuie să se 
suprapună peste cea a resurselor economice. 

a) După natura lor, factorii de producţie „ clasici” sunt: 

 factorul uman: forţa de muncă (mâna de lucru); 

 factorii materiali: pământul (cu tot ce cuprinde solul şi subsolul) şi 
capitalul). 

b) După geneza lor, factorii de producţie se grupează în: 

 factori primari: aceia care nu constituie rezultate ale unor activităţi 
economice anterioare (munca şi pământul/resursele naturale); 

 factorii derivaţi (secundari): aceia care constituie rezultate ale unor 
procese economice anterioare; în cadrul acestora se înscrie capitalul. 

c) După tipul de reproductibilitate, factorii de producţie sunt: 

 reproductibili – în mod absolut – reproducerea acestora nu presupune 
o dirijare şi asigurare specială umană: unele forme de energie – 
solară, eoliană, mareică etc.; 

 reproductibili – în mod relativ – sunt necesare acţiuni de dirijare şi 
asigurare – anumite resurse naturale; 

 nereproductibili – majoritatea resurselor naturale – petrol, cărbuni, 
minereuri etc. 

Clasificarea după esenţa lor economică consideră trei factori de 
producţie: munca, capitalul, pământul (resursele naturale). 

O dată cu dezvoltarea societăţii şi mai ales în perspectiva unei dezvoltări 
durabile, este esenţială multiplicarea şi diversificarea resurselor atrase în 
circuitul economic. În funcţie de evoluţia ştiinţei şi tehnicii, dar şi de perma-
nentele schimbări ce intervin în volumul, amploarea şi structura trebuinţelor 
umane, se modifică locul şi rolul fiecărui factor, modul şi proporţiile în care 
aceştia se combină în producţie. 

Factorii primari sau originari ai producţiei au fost munca şi pământul. 
Ulterior a apărut capitalul ca factor derivat al producţiei. Afirmarea acestuia 
este legată de perioada actuală în care echipamentele de producţie au 
dobândit o importanţă tot mai mare pentru activitatea economică. Mai nou, în 
condiţiile dezvoltării explozive a ştiinţei şi tehnicii, au apărut neofactorii, între 
care, progresul tehnic joacă de departe rolul cel mai important. Însuşi procesul 
de diferenţiere a resurselor economice a determinat adăugarea de neofactori.  

În teoria economică anglo-saxonă o importanţă deosebită este atribuită 
abilităţii întreprinzătorului entrepreneurial ability. Aceasta este apreciată ca un 
tip special de resursă ce se referă la capacitatea întreprinzătorului de a 
combina în modul cel mai eficient natura, munca şi capitalul cu creativitatea şi 
iniţiativa în scopul producerii de noi bunuri, de a adopta căi variate de comer-
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cializare a acestora, precum şi asumarea riscului în iniţierea şi dezvoltarea 
activităţilor economice. 

Acestui factor de producţie îi sunt atribuite următoarele funcţii
1
: 

1. are iniţiativă în combinarea resurselor muncă, pământ, capital – în 
producerea bunurilor şi serviciilor; 

2. este elementul care dirijează şi determină deciziile în cadrul firmei; 
3. este un inovator – cel ce promovează introducerea de produse, de 

tehnologii şi de instrumente noi sau de noi modalităţi de organizare a 
întreprinderii; 

4. este cel ce-şi asumă riscul. Răsplata pentru timpul, efortul şi abilitatea sa 
poate fi profitul, dar şi pierderile şi chiar falimentul firmei. 
În structura factorilor de producţie accentul se deplasează treptat spre 

acele componente care au o mobilitate sporită şi un grad înalt de adapta-
bilitate, permiţând sporirea eficienţei utilizării resurselor economice angajate în 
procesul de producţie. 

Asemenea factori sunt: capitalul uman privit ca potenţial de cunoştinţe 
productive obţinute prin investiţii, alături de capitalul financiar, resursele infor-
maţionale, creativitatea ştiinţifică şi tehnologică, precum şi abilităţile necesare 
pentru desfăşurarea unor activităţi complexe constituie aspecte ale neofacto-
rilor de producţie. 

În economia de piaţă, factorii de producţie – în înţelesul lor cel mai strict 
– se află în posesia diferiţilor agenţi economici, iar întreprinzătorul, cel ce are 
iniţiativa, îşi asumă riscul utilizării lor în activităţi ce concordă cu cerinţele 
pieţei. Factorii de producţie reprezintă intrările în procesul economic 
(inputurile). Utilizarea lor în activitatea productivă duce la obţinerea bunurilor 
materiale şi a serviciilor care reprezintă outputuri ale sistemului economic. 
Intrările de factori de producţie şi ieşirile de bunuri şi servicii constituie fluxuri 
reale care sunt însoţite de fluxuri monetare (de venituri şi cheltuieli). 

Asemenea bunurilor şi serviciilor, factorii de producţie sunt mărfuri. 
Acestea se vând şi se cumpără pe pieţe specifice ale factorilor de producţie, 
funcţionarea lor fiind supusă legilor cererii şi ofertei. 

2.1. Influenţe determinante ale factorului capital asupra 

performanţelor industriei naţionale 

2.1.1. Managementul macroeconomic, capitalul  
şi creşterea pe termen lung 

Creşterea poate fi afectată de mai mulţi factori, dependenţi, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, de politica macroeconomică; dar factorul care 

                                                        
1
 Campbell Mc Connel, “Economics”, Mc Graw-Hill Book Company, San Francisco, 1987, 
p. 28. 
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este afectat în mod direct de aceasta este investiţia, atât cea publică cât şi cea 
privată. Desigur, atunci când cheltuielile guvernamentale variază, ca urmare a 
unor opţiuni de politică macroeconomică, cheltuielile privind sănătatea, 
educaţia şi cercetarea pot fi afectate. Studiile econometrice nu au putut izola 
însă, cu o precizie acceptabilă, efectele de creştere ale unor astfel de cheltuieli. 

În cele ce urmează, ne vom referi la efectele politicii macroeconomice 
prin prisma relaţiei investiţii – PIB (rata investirii) corelată cu productivitatea 
investiţiilor. S-a considerat ca un factor de influenţă important rata de econo-
misire domestică (menajele), deoarece aceasta determină în mare măsură rata 
de investire. S-a cercetat, de asemenea, relaţia existentă între creştere şi 
inflaţie. 

Teoria neoclasică a creşterii face o distincţie între schimbările care ar 
trebui să afecteze rata creşterii producţiei şi cele care afectează numai nivelul 
producţiei. În particular, s-a arătat că o creştere a ratei investiţiei, şi numai 
aceasta, nu va avea probabil nici un efect asupra ratei de creştere a producţiei. 
În echilibrul pe termen lung, aceasta din urmă este determinată numai de rata 
de creştere a populaţiei şi de rata de creştere a forţei de muncă (Harrod-
neutral). În acest tip de model, progresul tehnic a fost considerat independent 
de rata investirii. Alţi cercetători consideră însă, că progresul tehnic este 
influenţat de rata de investire şi chiar cauzat de aceasta. Dacă admitem acest 
fapt, devine posibil ca o rată înaltă a investirii sau/şi o creştere a productivităţii 
investiţiilor să aibă drept efect un ritm înalt de dezvoltare economică, în mod 
indefinit (pentru totdeauna). 

Oricum, marea majoritate a specialiştilor în domeniu sunt de acord că, la 
nivelul unei vieţi omeneşti, o rată înaltă a investirii poate influenţa rata creşterii 
economice, asigurând progresul. Politica macroeconomică de succes poate, 
pe de o parte, să fie identificată cu stabilizarea, adică cu minimizarea conse-
cinţelor perturbaţiilor exogene şi în paralel cu evitarea creării unor schimbări 
nesustenabile, prin înseşi instrumentele politicii macroeconomice. 

Pe de altă parte, este posibil ca, trăind în mod ‟‟periculos‟‟ cu perfor-
manţe de tip „stai-porneşte” şi „depresie-avânt” (vale-deal) să se obţină o 
creştere mai mare pe termen lung decât în cazul unei dezvoltări uniforme. 
Dacă stabilitatea pare să fie avantajoasă pentru creşterea pe termen lung, 
aceasta trebuie să se întâmple datorită faptului că o creştere stabilă permite un 
nivel mai înalt al investiţiilor în raport cu PIB sau pentru că investiţiile, într-un 
cadru de creştere stabilă, atât a PIB şi a investirii, sunt mai eficiente decât în 
cazul scenariului „stai-porneşte” (stop-go). Desigur, ambele ipoteze ar trebui 
demonstrate. Ne vom apleca atenţia, în special, asupra stabilităţii investiţiilor şi 
eficienţei acestora. Investiţiile trebuie să fie ajustate în funcţie de economisirile 
existente naţionale sau străine. Deşi investiţiile depăşesc, în general, 
economisirea, în majoritatea anilor, în ţările în curs de dezvoltare, nivelul până 
la care au fost finanţate de împrumuturile străine, dividende şi granturi variază 
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mult. În măsura în care economisirile străine mai trebuie şi plătite, un nivel înalt 
de autofinanţare ar putea fi mai productiv (avantajos) pentru PIB în comparaţie 
cu un nivel redus de autofinanţare. 

Schimbările în termeni de comerţ pot afecta creşterea reală a PIB. 
Condiţiile comerciale nu afectează creşterea producţiei reale în mod direct, 
dacă aceasta este măsurată în preţuri constante. Dar, o îmbunătăţire în 
termenii de comerţ ar trebui să determine ocazii de investire mai profitabile şi, 
astfel, să favorizeze creşterea, sporind atât nivelul (volumul) cât şi 
productivitatea investiţiilor. 

Este interesant de observat relaţia dintre rata de creştere, cea de 
investire şi rata de economisire pentru unele ţări în curs de dezvoltare, în 
perioada 1970-1989 (tabelul nr. 2.1). 

Tabelul nr. 2.1 

Rata de creştere, investire şi rata de economisire 

în perioada 1970-1989 

 
Ţara 

Creşterea 
PIB / cap 

de locuitor 
1970-1989 

Investiţia 
% din PIB 

 
(1) ÷(2) 

Coefici-
entul de 
variaţie, 
pct. (2) 

Econo-
misirea 

naţională 
% din PIB 

Investiţii 
din eco-

nomisire / 
PIB în % 

PIB / cap de 
locuitor 

1987-1989 
1976-1978 

Performeri buni 

Coreea 6,5 29 21 0,13 25 0,4 2,08 

Indonezia 4,2 26 16 0,20 26 0,0 1,58 

Thailanda 4,1 26 14  0,9 22 0,4 1,67 

Camerun 4,0 22 20 0,17 14 0,8 1,46 

Sri Lanka 2,9 22 13 0,26 12 10 1,37 

Pakistan 2,5 18 15 0,11 0,8 10 1,43 

Medie 4,0 24 17 0,16 18 0,6 1,60 

Performeri medii 

Brazilia* 2,2 22 9 0,12 19 0,3 1,12 

Turcia 2,1 20 10 0,13 16 0,4 1,19 

India 2,0 22 9 0,12 19 0,3 1,29 

Maroc* 1,8 25 8 0,19 13 12 1,13 

Columbia 1,7 20 8  0,8 18 0,2 1,7 

Kenya 1,3 25 6 0,12 17 0,8 1,12 

Medie 1,9 22 8 0,13 17 0,8 1,17 

Performeri slabi 

Mexic* 1,2 22 3 0,12 19 0,3 1,06 

Costa Rica* 0,3 26 1 0,10 14 12 0,98 

Chile* 0,3 16 2 0,25 11 0,5 1,23 

Coasta de Fildeş* -0,7 22 -3 0,31 17 0,5 0,82 

Argentina* -1,0 19 -5 0,27 18 0,1 0,85 

Nigeria* -1,5 17 -9 0,36 16 0,1 0,70 

Medie* -2,3 20 -2 0,24 16 0,5 0,94 

Sursa: World Bank data. 
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Din acest tabel reiese că: 
a) nici unul dintre bunii performeri nu şi-a reeşalonat datoriile din 1983 până 

în 1988. Cei care şi-au reeşalonat-o sunt însemnaţi cu un asterisc. Toţi 
performerii slabi şi doi dintre cei medii şi-au reeşalonat datoriile. 
Creşterea înaltă poate transforma chiar şi o mare datorie în avantaj, 
acesta fiind cazul Coreei. Asocierea dintre reeşalonare şi creşterea 
redusă sugerează că s-a efectuat o îndatorare neviabilă (inadecvată) în 
anii 1980 şi aceasta a fost cauza unei creşteri lente pe toată perioada; 

b) rata medie de investire a fost maximă pentru bunii performeri şi minimă 
pentru cei slabi. Diferenţele nu sunt foarte mari, oricum mai reduse decât 
diferenţele în rata de creştere. De aici rezultă că productivitatea aparentă 
a investiţiilor, adică rata de creştere împărţită la rata investirii în raport cu 
PIB (coloana 3), a fost mult mai înaltă pentru bunii performeri decât 
pentru cei medii şi, de asemenea, mult mai înaltă pentru cei medii în 
raport cu slabii performeri. Trei dintre slabii performeri au avut creşteri 
negative, în ciuda nivelului înalt de investire (de la 17% la 22% din PIB). 
Rata de investire este semnificativă pentru creştere, dar prin ea însăşi 
explică numai o mică parte a variaţiei. Partea variabilă în productivitatea 
aparentă a investirii ar putea fi aceea că, de fapt, contribuţia forţei de 
muncă la creştere a fost mai mare acolo unde creşterea a fost mai mare; 

c) variaţia ratei de investire (coloana 4) a fost mai mare pentru performerii 
slabi şi, oarecum mai mare, pentru bunii performeri decât pentru cei 
medii. Corelaţia dinte productivitatea aparentă şi variaţia investirii s-a 
dovedit a fi negativă – în mod clar (r = 0,49); 

d) gradul de încredere pe care l-au acordat economisirile străine nu a variat 
mult între grupuri. Aceasta, poate şi din cauză că „încrederea” este o 
măsură volatilă a costurilor economisirilor străine. Astfel, o încredere pe 
economisirile străine a coincis cu un nivel înalt de ajutor (pentru 
Camerun, Sri Lanka şi Pakistan, dintre performerii cei mai buni); 

e) există unele anomalii. Astfel, Costa Rica, cu o investire foarte înaltă şi 
stabilă, practic nu a avut creştere. Mexicul prezintă o situaţie aproape 
similară. Creşterea sa redusă se explică prin investiţii greşit alese şi 
amânarea datoriilor după 1982. Realizările Pakistanului sunt remar-
cabile, dacă luăm în considerare şi nivelul redus de economisire. Sri 
Lanka se remarcă şi ea dacă considerăm înalta volatilitate a investiţiilor 
sale şi conflictele interne din ultimii ani. 
Instabilitatea, definită ca o creştere înaltă nesustenabilă, urmată de 

recesiune sau de creştere deosebit de redusă – este nefavorabilă pentru 
creşterea pe termen lung. Principalul mecanism de transmisie se manifestă 
prin efectele unei astfel de instabilităţi asupra ratei medii a investiţiilor pe o 
perioadă de mai mulţi ani şi asupra productivităţii acestor investiţii. Coeficientul 
de variaţie al investiţiilor se asociază negativ cu rata medie a investiţiilor (r = 
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0,41). De asemenea, se asociază negativ cu productivitatea aparentă a 
investiţiilor (r = 0,56). 

Căderi drastice în rata investiţiilor au urmat crizei balanţei de plăţi şi 
datorii în majoritatea celor opt ţări aflate în criza datoriilor. În Argentina, Chile, 
Coasta de Fildeş şi Nigeria rata investiţiilor s-a prăbuşit în 1981 şi 1982. În 
cursul a numai câţiva ani sau chiar mai puţin, rata s-a redus la jumătate sau 
chiar mai mult. În Mexic a scăzut de la 28% în 1980 şi 1981 la 21% în 1984 iar 
în Brazilia de la 29% la 16%. În Maroc şi Costa Rica, căderea a fost minoră. 
Turcia a intrat în criza datoriilor în anii 1970, ceea ce a coborât investiţiile de la 
circa 25% în 1976 şi 1977 la circa 19% în următorii doi ani. 

Atunci când investiţiile s-au diminuat, la scădere au contribuit atât 
sectorul public cât şi cel privat – în mare cam în aceleaşi proporţii – în 
majoritatea acestor ţări. Excepţii sunt Chile, unde colapsul a fost mai ales 
privat şi Mexic unde căderea a fost aproape în întregime publică. În Chile 
autorităţile nu au tăiat investiţiile publice în mod drastic, deoarece finanţele 
publice erau într-o stare bună. În ţările din afara crizei datoriilor, căderile 
importante în investiţii au fost rare. Kenya a suferit o criză a balanţei de plăţi la 
începutul anilor 1980, dar nu a luat măsuri. A avut loc o cădere drastică a 
investiţiilor de la 29% în 1980 şi 1981 de circa 29% până la circa 22% în 1983 
şi 1984. La aceasta au contribuit atât sectorul public cât şi cel privat. 

În Sri Lanka a avut loc o diminuare lungă, treptată, de la nivelul 
excepţional de cca 30% în 1980 şi 1981 la cca 23% la sfârşitul anilor ‟80. 

Motivele pentru care investiţiile suferă atât de mult în situaţiile de criză, 
sunt bine cunoscute. Capacitatea de absorbţie domestică a resurselor se 
reduce. Guvernele consideră că e mai uşor din punct de vedere politic să 
reducă investiţiile publice decât consumul public. O reducere importantă în 
consumul public ar implica reduceri de salarii sau creşterea şomajului în 
măsură mult mai mare decât cele cauzate de reducerea investiţiilor. De 
asemenea, guvernanţii consideră mai uşor din punct de vedere politic şi 
instituţional să folosească politica monetară şi nu sporirea taxelor ca mijloc 
pentru reducerea rapidă a absorbţiei private. Astfel, investiţiile private sunt 
descurajate fie prin rata înaltă a dobânzii fie prin raţionalizarea creditelor, în 
funcţie de gradul de control asupra sectorului financiar. După aceasta, 
urmează de obicei limitarea şi controlul importurilor (într-o situaţie de criză). 
Din punct de vedere politic este mai uşor să tai importul la utilaje şi 
echipamente decât importurile ce vizează producţia sau consumul domestic. 
Să ne amintim că toate ţările care au efectuat „replanificări” au fost în 
recesiune în perioada 1980-1983. Veniturile diminuate, speranţele reduse 
pentru o creştere ulterioară şi nesiguranţa generală creată de criză au 
descurajat în mare măsură investiţiile private. Considerând reducerea 
capacităţii de absorbţie impusă de îmbunătăţirea contului curent al balanţei de 
plăţi, a fost totuşi necesar pentru investiţiile private să scadă, în caz că 
reducerea consumului ar fi continuat.  
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Până la un anumit nivel, investiţiile pot crea propriile lor economisiri. 
Aceasta este posibil să fie adevărat în cazul micilor întreprinzători sau fermieri 
care-şi restrâng consumul propriu pentru a investi, dacă există o perspectivă 
de câştig relativ mare. Aceasta face ca argumentul să fie valabil numai până la 
o anumită limită. În fapt, ca procent din PIB, consumul s-a menţinut sau a 
crescut în toate ţările aflate în criză, în afară de Maroc (care constituie o 
excepţie probabil datorită faptului că recesiunea, vizând mai ales domeniul 
agricol, s-a datorat condiţiilor meteo nefavorabile şi deci nu a durat prea mult). 

Gradul de reducere al absorbţiei (dezabsorbţie) cerut pentru a îmbunătăţi 
balanţa de cont curent depinde de uşurinţa cu care resursele pot fi comutate 
spre producţia bunurilor comecializate. 

Ca un optimum de neatins – dezabsorbţia cerută este egală cu nivelul la 
care contul curent poate fi îmbunătăţit fără vreo creştere în capacitatea de a 
produce bunuri comercializabile. 

Ajustarea poate să nu necesite nici o recesiune, ci doar o temporară 
scădere în rata investirii sau consumului în raport cu PIB. În cazul cel mai rău, 
scăderea necesară în absorbţia bunurilor comerciale provine aproape în 
întregime ca rezultat al reducerii importurilor ca urmare a reducerii producţiei. 
Ţările în criză au suferit recesiuni în anii 1981-1982. Trebuie subliniat că 
raportul privind scăderea investiţiilor se referă la indicele de investire în raport 
cu PIB. 

Nivelul până la care PIB s-a redus, deci scăderea absolută a investirii, a 
fost – desigur – mai mare. Pentru a calcula rata investirii în raport cu PIB, s-au 
folosit preţuri curente. Totuşi, din 1980, preţul real al investiţiilor – cu privire la 
scăderea PIB – a crescut în mod substanţial în unele ţări (cca 25%), mai ales 
în: Argentina, Brazilia, Costa Rica, Tailanda şi Turcia (dar nu în: Chile, Kenya, 
Coreea şi Mexic). 

Motivul nu a fost explicat în mod convingător. Este evident un element 
important pentru creştere, că economisirea duce mai puţin la investiţii reale. 

Lecţiile pentru termenul lung sunt clare: 
1. ţările trebuie să evite avântul care nu poate fi susţinut – acesta se 

termină în criză şi impune în consecinţă importante reajustări, care în 
mod inevitabil afectează serios investiţiile; 

2. ţările trebuie să menţină o rezervă de capacitate neutilizată de 
împrumut care să le permită să depăşească deteriorarea exogenă 
temporară în balanţa de plăţi fără ajustare sau cu o ajustare graduală 
faţă de o deteriorare prelungită a situaţiei; 

3. ţările trebuie să evite politicile care reduc flexibilitatea cu care 
resursele pot fi comutate de la un sector la altul. Politicile 
protecţioniste pentru forţa de muncă, care inhibă schimbările în salarii 
sau care limitează redundanţele, pot fi contraproductive pentru 
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salariaţi şi câştigurile acestora, făcând recesiunea mai profundă şi de 
mai lungă durată decât ar fi putut fi fără acţiunile protecţioniste; 

4. atunci când nevoia de ajustare devine clară, guvernele nu ar trebui să 
amâne acţiunile fiscale, atunci când acestea sunt necesare, nici să 
prevină schimbările în rata de schimb, care ar încuraja producţia de 
bunuri comerciale. Inacţiunea sau amânarea în aceste situaţii este 
principalul determinant al unei crize grave pentru o ţară. În toate 
cazurile prezentate, autorităţile pot elimina sau reduce nevoia unei 
dezabsorbţii mari şi bruşte. Deoarece dezabsorbţia va fi probabil 
concentrată asupra investiţiilor, evitarea ei poate creşte şansa unei 
creşteri pe termen lung. 

2.1.2. Factorul „capital” – motor al dezvoltării 

Capitalul investit în activitatea economică, precum şi în cea extraeco-
nomică, constituie principalul stimul al dezvoltării activităţii. Capitalul joacă rolul 
de impuls, de element generator, care face ca afacerea, respectiv industria 
considerată să se dezvolte. Formarea, plasarea şi utilizarea investiţiilor 
constituie o problemă esenţială pentru întreprinzător. Plasarea corectă a 
efortului, a fondurilor poate aduce cele mai însemnate rezultate, atât pentru 
investitor cât şi pentru întreaga societate. În adoptarea deciziilor de investiţii, 
eficienţa economică constituie obiectivul prioritar. Optimizarea alocării 
resurselor, riscul şi incertitudinea operaţiilor, prognoza dezvoltării activităţii 
constituie problema cu care posesorul de capital se confruntă în modul cel mai 
dur. 

În cadrul circuitului economic naţional, activitatea de investiţii joacă un rol 
dublu: 

a) în prima etapă, agenţii economici declanşatori de acţiuni investiţionale, 
implementează diferite proiecte, sporindu-şi oferta de bunuri şi servicii, 
prin creşterea capacităţilor productive şi realizarea unor importante 
venituri; 

b) orice proiect generează cereri în sectoarele conexe din amonte (furni-
zoare de materii prime, materiale, utilităţi) sau din aval (distribuire/con-
sum a bunurilor şi serviciilor oferite). Implicit, are loc o creştere în lanţ a 
veniturilor, la toţi agenţii economici antrenaţi.  
Prin realizarea programelor de investiţii sporeşte stocul de capital fix. 

Astfel, investiţiile constituie instrumentul principal al modernizării economice 
prin generarea de structuri noi, performante, bazate pe opţiunile strategice de 
perspectivă ale societăţii. Din punct de vedere social, investiţiile joacă rolul de 
regulator în ocuparea forţei de muncă şi în sporirea calităţii vieţii. 

Proiectele şi programele de investiţii antrenează, în mod firesc, variaţii 
ale pieţei muncii. Se creează o nevoie suplimentară de forţă de muncă în 
sectoarele care realizează acţiunile investiţionale, precum şi la beneficiarul 
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investiţiei care urmează să exploateze eficient noile capacităţi de producţie. 

Profitul de astăzi generează investiţia de mâine şi locurile de muncă din 
viitor. Investiţiile constituie suportul material necesar pentru promovarea 
progresului tehnico-ştiinţific în diversele sectoare de activitate economică. 
Proiectul de investiţie aplicat este principalul mijloc de valorificare a noilor 
soluţii tehnologice, obţinute prin efortul de cercetare ştiinţifică. 

Protecţia mediului ambiant şi refacerea echilibrului ecologic sunt 
asigurate prin analiza de oportunitate şi eficienţă. Criteriul ecologic trebuie 
inclus în sistemul de decizii privind investiţiile. Este mai ieftin să previi decât să 
combaţi sau să repari, a devenit treptat un criteriu pentru obţinerea sprijinului 
instituţiilor financiare internaţionale în susţinerea proiectelor de investiţii. 

Întreaga lume – ţări industrializate şi în curs de dezvoltare se confruntă 
cu provocarea necesităţii de accelerare a modernizării producţiei şi produselor. 
Înlocuirea tehnologiilor absolute cu altele performante în vederea atingerii 
performanţelor cerute de consumatori sau a celor impuse de exploatarea 
echipamentelor şi realizarea calităţii producţiei constituie, în final, un factor 
decisiv pentru realizarea profitului şi a rentabilităţii întreprinderii. 

Tranziţia reală la economia de piaţă nu este posibilă fără un amplu 
proces de restructurare, modernizare şi retehnologizare care trebuie să 
cuprindă: 

 schimbarea în ritm alert a cadrului legislativ;  

 modificarea structurii proprietăţii; 

 adecvarea agenţilor tehnologici la exigenţele economiei globale a 
secolului XXI. 

Restructurarea duce la schimbarea configuraţiei economice, la stabilirea 
de noi proporţii şi echilibre între subramurile şi ramurile economiei, în primul 
rând, prin redimensionarea marilor unităţi şi orientarea lor clară spre obiective 
ce vizează competitivitatea şi eficienţa economică. Constrângerile la care sunt 
supuse întreprinderile româneşti din partea mediului extern depăşesc, în 
genere, în mod copleşitor, resursele interne disponibile (tehnice, umane, 
manageriale). Perturbaţiile produse de procesul de privatizare şi de 
restructurare au generat mutaţii, atât în cadrul firmei, cât şi în mediul extern, 
determinând un comportament la limita haosului, atât pentru agenţii economici, 
cât şi pentru responsabilii din domeniul macroeconomic.  

Astfel de manifestări produc distorsionarea sau chiar stoparea unor 
decizii manageriale coerente, mai ales în situaţiile în care diletantismul este 
larg răspândit în actul managerial. 

 Neutilizarea, uneori completă, a capacităţilor de producţie 
(respectiv scăderea dramatică a volumului producţiei, 
decapitalizarea şi blocajul financiar cronic) determină o prudenţă 
crescută a oricărui agent economic. Chiar şi unităţile profitabile 
manifestă reţineri în efectuarea investiţiilor pentru procesul de 
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modernizare şi retehnologizare. Insuficienţa resurselor financiare, 
în condiţiile unei rate înalte a dobânzii şi a unei capacităţi reduse 
de autofinanţare – ca urmare a unei fiscalităţi ridicate -, creează, 
în mod natural, o barieră în calea avântului agenţilor economici 
optimi. Agravarea dificultăţilor în aprovizionare, ca urmare şi a 
renunţării, uneori nejustificate, la unele legături tehnologice şi 
economice tradiţionale între întreprinderi, lipsa unor reglementări 
legale complet şi corect adaptate economiei de piaţă, privind 
contractele economice, poziţia de monopol a unor furnizori pe de 
o parte, precum şi lipsa cronică a lichidităţilor cu care se 
confruntă firmele industriale, pe de altă parte, au determinat 
perturbarea gravă a fluxurilor de materii prime, materiale şi 
energie. În numeroase cazuri aceasta a generat şi o creştere 
explozivă a preţurilor. Renunţarea la conceptul de plan şi 
planificare şi înlocuirea lor cu termeni neacoperiţi de un conţinut 
real (proiecte, programe) au sporit gradul de dezorganizare. 
Respingerea ideii de planificare în sine dovedeşte lipsa de 
discernământ a managerilor care confundă încă planificarea 
centralizată totalitară, rigidă, cu flexibila activitate de previziune, 
caracteristica de bază a oricărei firme capitaliste eficiente. 
Dificultatea analizei strategiei privind portofoliul de activităţi şi 
politicile concurenţiale sunt mai dificile în perioada de tranziţie. 
Riscul, hazardul însoţesc mutaţiile intra şi intersectoriale, uneori 
extrem de rapide. Factorii perturbatori sunt mai agresivi decât 
într-o economie de piaţă cu tradiţie. Concurenţa şi piaţa în curs 
de formare fac deseori irelevante semnalele. Aceasta duce la 
dificultăţi de analiză şi interpretare a sensului schimbării, la 
suprasolicitarea capacităţii intuitive a managerilor, nemaicon-
siderând raritatea celor ce stăpânesc tehnicile de analiză 
strategică. Opţiunea pentru o strategie eficientă de restructurare 
şi modernizare trebuie să se bazeze neapărat pe cunoaşterea 
factorilor economici, sociali, politici, ecologici, a culturii 
organizaţionale specifice unităţii. Mediul concurenţial şi mediul 
socioeconomic impun acest lucru. 

 Restructurarea capacităţilor de producţie la nivel macroeconomic 
implică, cu necesitate, actul investiţional. În orice societate 
modernă activitatea investiţională reprezintă o formă de 
manifestare a libertăţii agenţilor economici. Investiţiile, ca suport 
material al dezvoltării economice stau la baza diversificării, a 
sporirii producţiei şi a creşterii calitative a produselor. Strategia 
investiţională a unei firme este în strânsă corelaţie cu toate 
celelalte aspecte ale strategiei generale: strategia de piaţă, de 
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modernizare, retehnologizare şi restructurare, de privatizare etc. 
Prin strategia investiţională, se asigură suportul financiar pentru 
aspectul novator al firmei – promovarea cercetării ştiinţifice, a 
progresului tehnic, a noilor tehnologii mai performante, precum şi 
adaptarea capitalului fix la cerinţele momentului. Restructurarea 
şi modernizarea economiei româneşti şi adaptarea acesteia la 
mecanismele pieţei presupune, atât dezvoltarea unui sector 
privat (întreprinderile mici şi mijlocii, capabile să se adapteze în 
mod operativ la piaţa în permanentă schimbare, dar şi orientări şi 
sprijin din partea statului), pentru a estima corect direcţiile 
dezvoltării economice pe ramuri şi subramuri. Aspectele 
financiare şi fiscale ale orientării pot determina avântul sau 
relevarea efortului investiţional în anumite ramuri. Numeroase 
întreprinderi româneşti au încercat să depăşească dificultăţile 
tranziţiei prin restrângerea cheltuielilor investiţionale. Practica a 
arătat că acest demers nu a fost unul de succes. Rolul important 
pe care îl au investiţiile în susţinerea unor strategii active ale 
firmei (cucerirea de noi pieţe, conceperea şi fabricarea unor 
produse noi, performante, specializarea şi diversificarea, 
adaptarea la cerinţele clienţilor) a fost subestimat, ducând la 
pierderea şanselor. În raport cu firmele obsedate de simpla 
reducere a costurilor, firmele de succes au adoptat strategii 
investiţionale active de modernizare, retehnologizare şi 
restructurare, integrându-se treptat în tendinţa mondială de 
dezvoltare. 

 Dezvoltarea ramurilor în care cererea depăşeşte oferta 
(construcţii, infrastructură etc.), utilizarea intensivă a capacităţilor 
tehnologice, ce sunt menţinute în funcţiune, schimbarea profilului 
unor firme, în vederea adaptării la cerinţele pieţei şi luarea în 
considerare a volumului limitat de resurse. Strategiile 
investiţionale, în funcţie de puterea economică a firmei, de 
corelarea acesteia cu cererea şi specificul producţiei, pot fi 
strategii de redresare, de consolidare şi de dezvoltare. Strategiile 
de redresare se folosesc în situaţia scăderii severe a producţiei. 
Aceasta implică restructurarea producţiei, achiziţionarea de noi 
echipamente şi introducerea de noi tehnologii. Strategiile de 
consolidare se recomandă în cazul modificării structurii pieţei 
(apariţia unor competitori noi, ce realizează produse similare, ce 
periclitează piaţa firmei). Se va urmări menţinerea poziţiei 
câştigate, a contractelor cu vechii parteneri. Maxima eficienţă 
poate fi obţinută numai prin achiziţia de utilaje şi echipamente 
performante, materii prime şi materiale de calitate superioară şi 
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tehnologii avansate. În acest caz, firma adoptă o strategie de 
dezvoltare. Cheltuielile suplimentare îi vor permite cucerirea de 
noi pieţe şi obţinerea de beneficii sporite. Dacă cererea se 
menţine la nivel constant, se adoptă o politică de investiţii de 
menţinere în stare de funcţionare a echipamentelor existente, 
compensându-se uzura acestora. Investiţiile vor fi destinate 
înlocuirii utilajelor uzate şi înnoirii tehnice a celor existente. Când 
cererea previzionată este în creştere, deciziile de investiţii 
vizează intensificarea achiziţiei de echipamente, în vederea 
realizării unei producţii suplimentare. În cazul unei cereri 
instabile, politica de investiţii recomandată este de achiziţionarea 
unor echipamente ce sporesc flexibilitatea capacităţilor de 
producţie. Unele echipamente ce au devenit prea rigide şi 
obsolete pot fi trecute în conservare sau vândute.  

În toate cazurile, profitul scontat este cel care justifică investiţia. Eficienţa 
economică a investiţiei este determinată de raportul dintre volumul şi structura 
efortului investiţional şi nivelul rezultatelor ce se obţin. Alegerea criteriilor de 
eficienţă constituie partea cea mai importantă a fundamentării deciziilor de 
înlocuire a echipamentelor, criteriile mai uzitate fiind minimizarea costurilor pe 
unitatea de efect şi maximizarea efectelor la unitatea de efort. 

În condiţiile luării în considerare a factorului timp, cuantificarea eficienţei 
investiţiilor va ţine seama de: 

 maximizarea efectelor la un leu investit; 

 maximizarea efectului net total actualizat obţinut cu investiţiile 
actualizate; 

 minimizarea eforturilor făcute pentru o unitate de efect 
investiţional; 

 minimizarea eforturilor actualizate la o unitate de efect brut; 

 minimizarea duratei de recuperare a fondurilor investite. 
Ritmul susţinut al investiţiilor a fost pentru o bună perioadă de timp o 

caracteristică a politicii economice româneşti (mai ales anii 1960-1980). S-a 
renunţat la hrană, la îmbrăcăminte, la nivelul de trai, totul în favoarea acu-
mulării, a investiţiilor. Din nefericire, o dată ce investiţiile au devenit mijloace 
fixe, avântul şi efortul economic şi organizatoric s-au diminuat sensibil. 

S-a considerat că simplul sacrificiu al renunţării la nivelul de trai decent 
poate compensa întregul şir de eforturi necesare pentru a se valorifica 
potenţialul utilajelor şi echipamentelor achiziţionate.  

Şirul deciziilor haotice a diminuat sensibil eficienţa mijloacelor fixe 
proaspăt achiziţionate de către întreprinderi: 

A. decizii eronate privind mijloacele fixe ce au fost achiziţionate (opţiuni 
nedocumentate suficient şi cu grad înalt de subiectivitate); 

B. decizii eronate privind cantitatea, calitatea şi accesoriile; 
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C. decizii eronate privind calificarea forţei de muncă (momentul, nivelul, 
adecvarea); 

D. decizii eronate privind punerea în funcţiune, exploatarea, mentenanţa, 
sistemul tehnologic conex, viteza de atingere a parametrilor proiectaţi. 

Utilizarea eficientă a mijloacelor fixe nu a intrat şi încă nu intră în 
preocupările de prim rang ale companiilor industriale româneşti. J.M. Keynes 
arăta că venitul Y al societăţii se distribuie în consum C şi investiţii I. 

Y = C + I 
Investiţiile reprezintă un consum amânat. Se aşteaptă ca roadele să fie 

consumate în viitorul mai îndepărtat. Cu cât perioada (orizontul de timp) este 
mai mare, mediul devine mai incert iar riscul creşte în mod firesc. Înainte de 
1990 ponderea fondului de acumulare crescuse până la peste 35%. Gradul 
redus de utilizare al capacităţilor de producţie înregistrat înainte de 1990 a făcut 
ca o bună parte din sumele investite să fie practic risipite inutil. Situaţia a 
devenit tot mai gravă, mai ales în primii ani ai tranziţiei în care neutilizarea 
capacităţilor a devenit regulă generală. Procesul s-a agravat şi prin extinderea 
fenomenului de dezafectare a mijloacelor fixe, de lichidare a unor întreprinderi. 

Referitor la politica de acumulare, de la o pondere de peste 35% din PIB 
s-a ajuns la ponderi de 5-10% anual (după 1990) şi abia în anul 2000 la 12,5% 
– o înviorare modestă. O politică investiţională optimă este, desigur, greu de 
stabilit. Ea depinde de condiţiile socioeconomice ale ţării considerate precum şi 
de perioada de timp pentru care realizăm proiecţia. În general problema 
depinde în bună măsură de condiţiile de mediu, dar şi de raportul constant sau 
nu dintre volumul investiţiilor şi eficienţa economică. În general, pe măsură ce 
investiţiile cresc, sporeşte şi eficienţa acestora. Mărimea raportului efort/efect 
are limite de natură logistică, managerială etc. Corelaţia dintre volumul 
investiţiilor şi eficienţa lor este ilustrată printr-o funcţie asemănătoare clopotului 
lui Gauss. I. Românu arată că, prin extensie, la nivelul politicilor naţionale 
economice, se obţine un grafic în care e = productivitatea investiţiilor din 
modelul lui Domar. În viziune marginalistă acest model se poate scrie : 

  = (Q) / I  

în care:   = productivitatea investiţiilor; 

 Q = creşterea producţiei; 

 I = investiţiile care au determinat această creştere. 
l

0 18% 22%


 

 
 
abscisa  reprezintă înclinaţia 

marginală pentru investiţii din modelul 
Kaynes 



 

 

 

50 

  = I /Y unde: 

  = înclinaţia marginală pentru investiţii; 

  = este tocmai ponderea acumulării, dacă prin Y exprimăm PIB; 

 I = investiţiile; 
 Y = venitul. 

Eficienţa investiţiilor creşte o dată cu mărimea fondurilor alocate. Există 
un palier  (18%, 22%). După acest palier, forţarea ritmului investiţional 

atrage diminuarea eficienţei. Plaja în care   ia valori între 18% şi 22% ar 

reprezenta optima acumulării (notată cu  o
). În această zonă s-ar situa 

opţiunile pentru o politică raţională – optimă – de investiţii. În România, 

investiţiile au ajuns în anul 2000 la  5 x 10
9 

$, ceea ce înseamnă o rată a 

acumulării de 12,5%, departe de o politică investiţională optimă ( 20%). În 
realitate, situaţia este cu mult mai gravă, deoarece în tot deceniul anterior 
anului 2000, deficitul de investiţii (5-10% pe an) a fost caracteristic economiei 
româneşti. Între investiţii şi creşterea economică relaţia este evidentă. O 
strategie investiţională trebuie să precizeze în ce măsură creşterea economică 
se va realiza din fonduri interne sau prin atragerea de capitaluri străine. În 
actuala situaţie redresarea implică atragerea de capital străin. Acest lucru este 
confirmat şi de experienţa ţărilor vecine. 

Dacă luăm în considerare situaţia unor ţări mai puţin avansate aparţinând 
Uniunii Europene – Grecia şi Portugalia – se estimează că avem nevoie de un 

fond de investiţii de  20 x 10
9 

$ pentru a ne putea încadra într-o strategie 
investiţională optimă. Această cifră întrece însă capacitatea de absorbţie a 
economiei româneşti. Aceasta, fără a mai pune în discuţie lipsa resurselor 
interne şi externe de finanţare. 

Volume anuale de investiţii de cca (10-15) x10
9 

$ ar fi dezirabile, dar în 
momentul de faţă acest lucru este peste puterile noastre. Apare astfel un cerc 
vicios: lipsa investiţiilor nu produce creştere economică, în vreme ce absenţa 
unei creşteri economice durabile limitează drastic resursele investiţionale. 

Până în prezent am făcut referiri la strategiile investiţionale macroecono-
mice. Vom prezenta mai jos câteva caracteristici necesare strategiilor 
microeconomice. Una din condiţiile de bază ale strategiilor investiţionale (reală 
sau financiară) este cea a diminuării riscului. Orice investiţie vizează 
ameliorarea viitorului previzionat. 

Prin natura sa, viitorul este incert. Această incertitudine implică un grad 
anumit de risc. Diminuarea riscului până la niveluri acceptabile, prevenirea lui, 
pe cât este posibil, constituie o condiţie esenţială a oricărei investiţii. În 
deceniul 1990-2000, mai ales în domeniul financiar, investiţiile s-au efectuat cu 
un grad inadmisibil de înalt de risc. 

Strategiile investiţionale trebuie să aibă clarificate ţintele. Dacă ţinta este 
creşterea producţiei, va trebui conturată calea prin care ea va fi atinsă: 

 prin modernizarea activelor corporale existente în prezent; 
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 prin extinderea activităţii. 
În actuala situaţie, modernizarea activelor corporale existente duce la 

costuri mai mici. În condiţiile ţării noastre, care încă beneficiază de o structură 
industrială considerabilă, modernizarea utilajelor constituie o prioritate. 

Relansarea activităţii constituie însă calea optimă pentru realizarea unei 
economii stabile şi garantarea unei dezvoltări durabile a economiei naţionale. 

Principalele căi de relansare a firmelor industriale considerăm că sunt: 

 dezvoltarea capacităţilor existente; 

 constituirea unor holdinguri; 

 construirea unor noi obiective industriale; 

 internalizarea unor agenţi economici cu care întreprinderea de 
bază este în relaţii apropiate de colaborare; 

 fuziunea cu alte unităţi similare; 

 realizarea unor societăţi de tip joint-venture; 

 realizarea unor alianţe strategice care pot merge până la interna-
lizarea întreprinderii considerate de către o societate 
transnaţională cu un potenţial redutabil. 

Fără a dezvolta sau comenta cele de mai sus, atragem atenţia că toate 
aceste modalităţi de extindere a activităţii trebuie să urmeze unor decizii bazate 
pe o analiză diagnostic realizată competent, cu mare obiectivitate şi ţinând 
seama de permanenta evoluţie a mediului extern. 

În funcţie de dinamica mediului extern, firma şi respectiv obiectivul de 
investiţii trebuie să se adapteze la condiţiile în permanentă schimbare, pentru 
a-şi asigura viabilitatea, capacitatea de a genera profit. Flexibilitatea trebuie 
luată în considerare încă din timpul elaborării strategiei investiţionale. Elasti-
citatea producţiei, adaptarea continuă la necesităţile consumatorului constituie 
cheia de boltă a unui efort investiţional pe termen lung. În societatea actuală 
consumul prevalează asupra producţiei, iar nevoile consumatorului sunt într-o 
modificare permanentă. Agenţii economici care realizează un efort investiţional 
trebuie să ia permanent în considerare acest element, altminteri, sunt sortiţi 
eşecului. Pentru un sistem tehnic aflat în funcţiune, complexitatea problemei 
viabilităţii se amplifică, deoarece, pe lângă managementul de proiect, mana-
gementul investiţiei, apar şi problemele legate de logistică şi managementul 
producţiei, precum şi factorii perturbatori generaţi de necesitatea unui răspuns 
adecvat la exigenţele activităţii de marketing. În fapt, aceste acţiuni se 
întrepătrund şi au efecte de feed-back multietajate. 

Astfel, compartimentul de marketing al firmei transmite informaţii privind 
necesitatea divesificării sortimentale. Această acţiune poate fi realizată numai 
prin restructurarea şi adaptarea liniilor tehnologice, prin achiziţionarea de utilaje 
mai performante din punct de vedere al calităţii, preciziei, fiabilităţii, capacităţii 
de a asigura cote intercorelate într-un ansamblu tridimensional complex etc. 
Acest lucru se poate realiza numai prin noi investiţii. Astfel, o strategie 
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investiţională caracterizată printr-o flexibilitate înaltă facilitează procesul de 
dezvoltare sustenabilă organizată pe sisteme interconectate, multietajate 
caracteristice secolului XXI. 

2.2. Implicaţii actuale şi de perspectivă ale forţei de muncă 

asupra dezvoltării industriei naţionale 

Resursele umane, în paleta din ce în ce mai diversificată a potenţialului 
productiv, deţin locul primordial, privite prin prisma efectului asupra rezultatelor 
activităţilor economico-sociale cât şi prin calitatea şi esenţa intimă specifică lor. 

Dezvoltarea puternică a potenţialului tehnic şi tehnologic nu a redus 
importanţa şi dimensiunile calitative ale resurselor umane. Dimpotrivă, 
importanţa lor a crescut prin mutarea centrului de greutate în sfera conceperii, 
inovării, care solicită forţă de muncă în volum sporit, de o specializare tot mai 
înaltă şi diversificată. În acest sens, se apreciază că dimensiunile lor spirituale, 
potenţialul de acumulare a cunoaşterii le conferă o poziţie de lider în ansamblul 
factorilor de producţie. 

2.2.1. Potenţialul uman – precizări noţionale 

Ca definiţie generală, pe ansamblul complexului economic, resursele 

umane reprezintă populaţia totală a unei ţări, în afirmarea dimensiunii sale 

economice, prin participarea directă sau indirectă pe piaţa forţei de muncă şi a 
dimensiunii sale spirituale (sociale), prin acumularea de cunoaştere. 

Această definiţie evidenţiază caracterul dual – economic şi social – al 
resurselor umane, spre deosebire de conceptul de resurse de muncă 

(numărul persoanelor capabile de muncă, acea parte a populaţiei care dispune 
de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o 
activitate utilă), care are un caracter strict economic. De asemenea, subliniem 
că prin atributul de « uman », resursele respective capătă valenţe superioare, 
cuprinzând elemente privind stocul de învăţământ, starea de sănătate, 
cercetarea ştiinţifică şi capacitatea de muncă etc. 

Resursele spirituale, recent evidenţiate de statisticile naţionale, cu mare 

influenţă asupra dezvoltării economice, mai ales industriale, se referă tocmai la 
gradul de instruire, capacitatea de cercetare ştiinţifică, valorile ştiinţifice, 
cultural-artistice ale unui popor. 

Un alt termen vehiculat în literatura de specialitate este capitalul uman, 

reprezentând ansamblul cunoştinţelor educaţionale şi profesionale, aptitu-
dinilor, calităţilor, a stării sănătăţii, de care dispune resursele umane. 

Resursele economice au două atribute definitorii şi anume: utilitate şi 
evaluabilitate, cărora resursele umane le răspund pe deplin, mai ales în cazul 
industriei. 
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Utilitatea fiind evidentă, în cazul evaluabilităţii, însă, statisticile nu reu-
şesc să cuprindă întregul ansamblu de valori. Astfel, dacă în ceea ce priveşte 
aspectele cantitative (numărul mediu de salariaţi, numărul mediu de muncitori 
etc.) pot fi surprinse, în mare măsură, elementele productive, în ceea ce 
priveşte calitatea resurselor umane este mai greu de apreciat, deşi există un 
număr destul de mare de indicatori calitativi (numărul de invenţii şi inovaţii, 
număr de lucrări artistice, ştiinţifice etc., stocul de învăţământ, nivelul de 
instruire al populaţiei, gradul de calificare profesională etc.). 

Un aspect deosebit de important este faptul că resursele umane nu sunt 
stocabile, conservabile, spre deosebire de alte resurse economice. Din această 

cauză, cel puţin, neutilizarea resurselor umane la momentul potrivit (atunci 
când ele se oferă) reprezintă o pierdere irecuperabilă. 

Piaţa muncii, a cărei apariţie poate fi situată în timp la începutul 

revoluţiei industriale din Anglia, a cunoscut influenţa teoriilor dominante cu 
privire la factorii de producţie, respectiv teoria liber-schimbistă (laissez-faire, 
laissez-passer) şi, apoi, keynesismul, care, o dată cu pierderea supremaţiei 
economice a Angliei, a introdus intervenţionismul în politica internă pentru 
menţinerea poziţiei economice pe plan extern. 

În prezent, aflată sub dominaţia factorilor demografici, tehnologici şi 
financiari, piaţa muncii relevă multe distorsiuni şi convulsii determinate de 
contradicţia din ce în ce mai acută între factorul economico-financiar şi cel 
social, dar şi de apariţia fenomenelor mondiale de globalizare şi integrare 
prezente. 

În secolul XIX, în statele avansate, resursele de forţă de muncă necesară 
impulsionării dezvoltării industriei fiind rare, s-au efectuat investiţii de capital 
pentru suplinirea acestei lipse, dar şi spre facilitarea imigraţiei. 

Piaţa muncii în SUA, de exemplu, a fost permanent alimentată cu capital 
uman, prin aportul ofertei imigranţilor care erau constituiţi atât din specialişti cât 
şi din muncitori necalificaţi, dispuşi să accepte un salariu redus, ceea ce a 
permis economisiri de capital financiar, investit apoi în tehnologie. O structură 
ce reflectă această situaţie se poate observa în configuraţia actuală a pieţei 
SUA: 

 o piaţă primară – cu lucrători de înaltă calificare şi pregătire 
profesională, constituiţi în sindicate puternice ce îşi desfăşoară 
activitatea în firme mari, puternice, monopoluri chiar, cu salarii 
mari şi care folosesc tehnologii înalte şi de vârf; 

 o piaţă secundară – cu forţa de muncă de o calificare medie şi 
joasă, aparţinând unor firme aflate pe pieţe puternic 
concurenţiale, cu o intensitate a capitalului redusă, în capitalul 
uman având o pondere majoră populaţia minoritară, imigranţii, 
femeile. 



 

 

 

54 

De asemenea, pentru viitorul apropiat, se preconizează că prin utilizarea 
Internetului, orice firmă va putea angaja forţă de muncă din orice loc de pe 
mapamond pe perioada de timp necesară, fără costuri suplimentare pentru 
această operaţiune. Angajările fiind solicitate on line şi serviciile vor fi prestate 
şi retribuite în acelaşi fel. Firmele din ţările dezvoltate vor obţine astfel avantaje 
însemnate prin faptul că pot să angajeze specialişti înalt calificaţi din ţări cu 
dezvoltare inferioară, plătindu-i la niveluri salariale mai scăzute din ţările de 
origine a acestor salariaţi, fără să fie necesară prezenţa lor fizică în companiile 
angajatoare. 

În acest mod, se va realiza cu adevărat un brain drain, întrucât inteligenţa 
se va scurge din ţările cu venituri reduse în afară, fără ca specialiştii să plece 
fizic, în ţările avansate. 

Un exemplu diferit al organizării pieţei muncii îl oferă unele ţări asiatice 
avansate cum sunt Japonia şi Coreea de Sud. Aici, resursele interne ieftine de 
muncă au substituit, în faza iniţială, capitalul tehnic, tehnologic şi financiare. 
Aceste state s-au dezvoltat, nu atât prin deschiderea pieţei interne, ci printr-o 
protecţie deosebit de puternică şi rafinată a acesteia, dublată de exportul unor 
produse competitive, datorită salariilor scăzute şi calităţii ofertei. 

Strategiile de dezvoltare, în conturarea structurilor economice, acordă o 
importanţă deosebită structurii ocupaţionale. În acest sens, se evidenţiază 
transferul sectorial al populaţiei ocupate însoţit, de multe ori, de productivitatea 
muncii şi de competitivitatea mărfurilor româneşti pe piaţa externă. În esenţă, 
întreaga structură se află sub infleunţa preponderentă a productivităţii muncii şi 
a venitului obţinut. 

Ca observaţie generală, economiile evoluează de la dominaţia sectoa-
relor primare la cea a sectoarelor secundare, terţiare, cuaternare ; aceste etape 
sunt parcurse, de regulă, succesiv şi, în mod obişnuit, nu se reîntorc de la 
secundar la primar. 

Dezvoltarea economiilor, în decursul epocii moderne, relevă că transferul 
populaţiei ocupate, din sectorul primar spre cel terţiar s-a făcut după două 
modele practice: 

 în ţările dezvoltate, transferul ocupării, din sectorul primar către 
servicii s-a realizat, în special, prin creşterea puternică a 
industriei, care a înregistrat productivităţi înalte, paralel cu o 
ajustare permanentă a structurilor. În acest mod, pe durata a 
aproape 200 de ani, s-a realizat o dezvoltare stabilă, durabilă, 
sănătoasă, „naturală”, fără ca ansamblul economic să fie supus 
unor intervenţii aleatoare, unor „şocuri”, care să producă presiuni 
şi distorsiuni neasimilabile în mod firesc. Întregul proces a decurs 
armonios, transferul de populaţie ocupată s-a produs pe baza 
creşterii productivităţii în industrie şi apoi în sectoarele terţiar şi 
cuaternar; 
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 în ţările în curs de dezvoltare şi subdezvoltate, transferul de 
populaţie ocupată din sectorul primar în terţiar nu a putut fi 
operaţionalizat, lipsind tocmai veriga intermediară, industria – ca 
activitate profitabilă, cu înalte tehnologii şi competenţe 
profesionale superioare. Condiţiile economice sunt total 
dezavantajoase, ducând la crearea unui cerc vicios de 
subzistenţă: venitul pe locuitor este redus; resursele naturale 
materiale şi umane nu sunt utilizate integral şi nici nu beneficiază 
de o valorificare superioară; venitul nu creşte prin prelucrarea 
secundară a resurselor şi prin valoare adăugată; în economie nu 
se pot face economisiri şi acumulări substanţiale ca surse ale 
dezvoltării, ale investiţiilor de capital; forţa de muncă este folosită 
incomplet, resursele umane fiind mereu excedentare, ieftine, slab 
profesionalizate şi calificate. În aceste condiţii, este evident că 
nici nu poate avea loc o dezvoltare durabilă. 

2.2.2. Evoluţii demoeconomice pe ansamblul pieţei muncii 

Populaţia constituie, în sine, un factor de stimulare şi creştere a 
performanţelor economice, a producţiei de bunuri şi servicii, dar poate deveni 
şi un element de inhibare a acestor fenomene, relaţiile populaţie-dezvoltare şi 
structuri economice fiind foarte complexe. Structura demografică, evidenţiind 
numărul total al populaţiei, structura pe vârste şi raportul dintre populaţia activ-
productivă şi cea întreţinută, constituie unul dintre punctele de plecare în 
trasarea trendurilor de viitor ale configuraţiei structurale a economiei. 

Specialiştii apreciază că modelul ideal al structurii demografice ar fi 
constituit din 25% populaţie sub 20 ani; 50% populaţie ocupată şi 25% 
populaţie postactivă. Astfel, s-ar realiza o reproducţie echilibrată a capitalului 
uman, o stabilitate reală pentru structurile economice şi o distribuire echitabilă 
a bogăţiei între generaţii. 

Pe ansamblul economiei, se operează cu trei indicatori demoeconomici: 
rata de activitate a populaţiei totale, rata de ocupare şi rata de salarizare a 
populaţiei active. 

Analizele din studiile de specialitate recent efectuate
1
 relevă că evoluţiile 

cele mai echilibrate, luând în considerare modelul amintit, le-au înregistrat, 
începând din anii 1960, Franţa, Germania şi Japonia care şi-au sporit populaţia 
activă şi numărul salariaţilor cu o rată variind în jurul a 50%. Evoluţii 
dezechilibrate – în sensul că populaţia activă şi cea salariată au o evoluţie mai 
dinamică decât cea a populaţiei totale – se observă în cazurile Danemarcei, 

                                                        
1
 Constantin Ciutacu – Reformă şi metareformă, în colecţia: Economia României, Editura 
Expert, Bucureşti, 2001. 
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Finlandei, Norvegiei (evoluţii demografice anterioare prea lente) sau Portugalia 
şi Polonia (evoluţii demografice anterioare prea rapide). 

Un caz special îl prezintă SUA şi Canada, care-şi sporesc populaţia 
activă şi pe cea salariată prin imigrări. 

Dezechilibre (ale căror cauze, diferite de cele arătate anterior şi care 
rezidă în condiţiile specifice naţionale de evoluţie a economiilor şi a 
ansamblului social-cultural-spiritual) înregistrează Italia şi Grecia. 

În România, de asemenea, se manifestă acest dezechilibru, după cum 
rezultă din datele din tabelul nr. 2.2. Examinând evoluţia volumului populaţiei 
ocupate, în perioada 1950-2000, se observă, începând cu anul 1990, o tendinţă 
continuă de diminuare. Acest trend descrescător este şi mai pregnant, mai ales 
în perioada 1990-2000, în cazul ratei de ocupare a populaţiei, care scade 
continuu de la 51,4% în 1950 la 46,7% în 1990, la 41,5% în 1996 şi 38,5% în 
2000. 

 

Tabelul nr. 2.2 

Evoluţia ocupării forţei de muncă în România,  

în perioada 1950-2000 
 

 

 

Anul 

 

Total 

producţie  

Rata de 

ocupare a 

populaţiei  

Structura ocupării forţei de muncă 

- % - 

Raport intersectorial 

(industrie +  

construcţii = 1) 

 ocupată 

(mii 

persoane) 

totale 

- % - 

Agricul-

tură + 

silvicultură 

Industrie  

+ 

construcţii 

 

Servicii 

Agricultură + 

silvicultură 

 

Servicii 

1950 8377,2 51,4 74,3 14,2 11,5 5,25 0,81 

1970 9875,0 48,8 49,3 30,8 19,9 1,60 0,64 

1990 10840,0 46,7 29,0 43,5 27,5 0,67 0,63 

1996 9379,6 41,5 35,4 34,3 30,3 1,03 0,88 

2000 8629 38,5 40,8 23,2 36,0 1,76 1,55 

Sursa : Anuarul statistic al României, diverse ediţii. 
 

Pentru aceeaşi perioadă, 1990-2000, comparativ cu perioada 1950-1990, 
se remarcă tendinţe diferite pentru sectoarele primar şi secundar al economiei. 
Astfel, ponderea forţei de muncă ocupată în industrie, care a crescut, în anii 
1950-1990, de la 14,7% la 43,5%, scade în 2000 până la 23,2%. În contrast, 
agricultura care a înregistrat, în intervalul 1950-1990, o scădere a ratei 
populaţiei ocupate de la 74,3% la 29%, în anul 2000 ajunge la 40,8%. Serviciile 
se înscriu pe un trend ascendent puternic, de la o pondere de 11,5% în 1950, la 
27,5% în 1990 şi 36% în 2000. 

Desigur, realizările din perioada 1950-1989 apar ca fiind impresionante, 
dar trebuie să se ţină seama de faptul că s-a pornit de la un nivel foarte scăzut 
al indicatorilor economici (anul 1950). De asemenea, nu sunt evidenţiate 
aspectele care au influenţat negativ starea economico-socială a ţării (dete-
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riorarea condiţiilor de mediu, rata accentuată de exploatare a unor resurse 
naturale) sau afectarea unor factori calitativi cum sunt relaţiile umane. 

Tendinţe similare sunt reflectate şi de analiza evoluţiilor populaţiei şi 
resurselor de muncă în diferite zone ale globului pe perioade mai recente, 
respectiv în intervalul 1980-1999. În anexa nr. 2.1 se observă că efectivele 
populaţiei ocupate totale sunt în creştere la nivel mondial (+743,3 milioane de 
persoane), atât în cadrul ţărilor membre OCDE (+95,7 milioane de persoane) 
sau UE (+9,7 milioane de persoane), cât şi în statele membre (+647,6 milioane 
de persoane). Totuşi, datele pentru România indică un declin absolut (-1,5 
milioane de persoane), ca şi pentru celelalte ţări aflate în tranziţie la economia 
de piaţă -14,3 milioane de persoane). 

Creşterea numerică a populaţiei totale care, în intervalul celor două 
decenii, a prezentat un sold pozitiv pentru toate grupurile de ţări, inclusiv în 
România, a fost, în general, un factor de sporire a ocupării forţei de muncă. 
Dacă ratele de ocupare a populaţiei totale ar fi rămas cele din 1980, România 
şi ţările în tranziţie ar fi înregistrat şi acele creşteri ale ocupării forţei de muncă. 

După cum rezultă din anexa nr. 2.2 ţările dezvoltate deţin o structură a 
ocupării forţei de muncă orientată preponderent către servicii. În 1999, în acest 
sector sunt localizate 65,4% din numărul total al locurilor de muncă din OCDE, 
69,8% în UE şi 35,7% în România. 

Industria, al doilea sector ca importanţă în economiile dezvoltate, 
deţinea, în 1999, 19,4% din totalul persoanelor ocupate la nivel mondial, 26,2% 
în OCDE, 26,4% în UE şi 26,3% în România. 

În agricultură, s-au concentrat, în 1999, 47,3% din totalul locurilor de 
muncă din lume, 8,5% în OCDE, 38 % în România. 

Productivitatea muncii, indicator major, este un factor determinant şi, în 
acelaşi timp, rezultatul unei structuri profitabile a ocupării forţei de muncă. În 
general, se apreciază că ea reprezintă o cale de a asigura o producţie şi un 
consum mai mare (total şi pe locuitor), iar alături de alte elemente (calitate, 
performanţe tehnice, costuri reduse, noutate etc.) constituie un imperativ 
absolut în competiţia internaţională. Datele din anexa nr. 2.3 prezintă, în 
perioada 1980-1999, cu excepţia unor zone din Africa, o tendinţă generală de 
creştere a productivităţii muncii. Faţă de media pe plan mondial, pe total 
economie, o situaţie mai bună prezintă grupul OCDE (236,5%), UE (261,6%), 
României revenindu-i o poziţie modestă cu 118,5%. Pentru ţara noastră acest 
indice este, în agricultură, inferior mediei, respectiv 103,2% pentru ca în 
industrie şi industria prelucrătoare să reflecte o pierdere de competitivitate, 
valorile lui fiind de 87,2% şi, respectiv, 88,8%. Media menţionată se obţine pe 
seama creşterii productivităţii în sectorul serviciilor (180,5%), fapt datorat, în 
primul rând nivelului de pornire (în 1980) redus al activităţii şi unor venituri 
salariale mult superioare celor obţinute pe ansamblul economiei. 

În intervalul luat în considerare, analizele individualizate pe ţări relevă că, 
în funcţie de eficienţa utilizării forţei de muncă, cele mai dinamice economii au 
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fost Germania (productivitatea nominală a muncii creşte de 5,3 ori), Argentina 
(3,9 ori), Singapore (3,7 ori), Uganda şi China (3,4 ori), Coreea (3,2 ori), 
Portugalia şi Japonia (3,1 ori), Luxembourg, Hong Kong, Irlanda (2,9 ori). 

Urmărirea atentă şi rectificarea acestor dezechilibre reprezintă un 
obiectiv fundamental al strategiei de dezvoltare-restricţionare prin politici şi 
mecanisme de absorbţie sau stimulare a ocupării specifice, care au consecinţe 
majore, puternice asupra structurilor economice. 

Un alt indicator important în configurarea structurilor economice este 
salariul, reper esenţial pentru ritmul ofertei şi al consumului de bunuri de 
consum. Salariile reprezintă, în general, principala sursă de venit, în timp ce 
profitul, dividendele şi dobânzile interesează numai o parte minoritară a 
populaţiei. Ca sursă indispensabilă pentru creşterea economică, salariul este, 
în acelaşi timp, un element de stimulare al economisirii şi investiţiilor. 

În general, ratele de salarizare a populaţiei active şi totale cresc, în ultimii 
aproape 40 de ani ai secolului XX, în toate ţările dezvoltate, cu excepţia Marii 
Britanii şi Italiei. Cu cât economia este mai dezvoltată, cu atât este mai înaltă 
rata de salarizare. 

Cele mai ridicate rate ale salarizării, peste 85%, sunt înregistrate în 
statele cele mai dezvoltate: SUA, Germania, Canada, Danemarca, Norvegia, 
aceasta însemnând că 8-9 din 10 persoane active trăiesc din salariu. 

În cazul populaţiei totale, acelaşi indicator se cifrează la peste 50% în 
Danemarca, situându-se între 40 şi 50% în SUA, Canada, Norvegia, Germania, 
Finlanda, Austria. În România, gradul de salarizare era, în 1995, de numai 
27,2%, iar în anul 2000 de 20,6%. Insistăm asupra importanţei acestei variabile 
economice pentru structurile economiei şi pentru obţinerea ritmică a veniturilor 
de către populaţie, cu consecinţe majore asupra ofertei şi consumului de bunuri 
de consum, dar şi pentru nivelul de trai şi dezvoltare a societăţii. 

Alte componente macroeconomice care afectează forţa de muncă, sub 
diferite aspecte, sunt inflaţia şi şomajul. În România, aceste variabile au avut o 
evoluţie nesatisfăcătoare, afectând profund activitatea economică, prin 
destructurări majore, succesive şi crearea unor structuri efemere, neviabile şi 
necompetitive

1
. În perioada 1990-2000 rata anuală a inflaţiei a evoluat 

crescător de la 51%, în 1990, la un maxim de 256,1% în 1993, înregistrând 
apoi o evoluţie fluctuantă, cu o tendinţă de reducere în ultimii ani (45,7% în 
2000). Şomajul, de asemenea, a avut o evoluţie nesatisfăcătoare, datele 
reflectând tendinţa de a se profila tot mai mult ca un sector aparte al economiei 
naţionale, al populaţiei active; acest indicator a crescut de la 3%, în 1991, la 
10,5%, în 2000 (tabelul nr. 2.3). 

 

                                                        
1
 În studiul său “Blocajul structural bazat pe inflaţie şi creşterea echilibrată”, Nicolas 
Georgescu-Roegen arăta: “morala acestuia, în care nu am încetat niciodată să cred, era 
că, în majoritatea cazurilor, inflaţia este un mod pervers de a guverna, prin care se 
transferă venitul real de la unii oameni la alţii, pe nesimţite şi fără ca jaful să fie vizibil”. 
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Tabelul nr. 2.3 

Variaţia anuală a PIB, rata anuală a inflaţiei şi rata şomajului, 

în perioada 1990-2000 
- %, faţă de anul anterior – 

Anul Variaţia anuală a PIB Rata anuală a inflaţiei Rata anuală a 

şomajului 

1990 -5,6 5,1 ... 

1991 -12,9 170,2 3 

1992 -8,8 210,4 8,2 

1993 1,5 256,1 10,4 

1994 3,9 136,7 10,9 

1995 7,1 32,3 9,5 

1996 3,9 38,8 6,6 

1997 -6,1 154,8 8,9 

1998 -5,4 59,1 10,4 

1999 -3,2 45,8 11,8 

2000 1,4 45,7 10,5 

Sursa: Anuarul statistic al României, diferite ediţii. 

 

Din datele prezentate, se observă că aceşti doi indicatori influenţează 
semnificativ trendul PIB, similaritatea evoluţiilor fiind evidentă. Astfel, de la un 
an la altul, diminuările PIB, cu excepţia perioadei 1993-1996, au fost însoţite de 
majorări excesive ale ratei inflaţiei şi ale şomajului. 

Inflaţia şi şomajul – doi factori cu repercusiuni severe asupra rezultatelor 
economiilor naţionale îşi găsesc reprezentarea şi în nivelul de trai al populaţiei. 
Fiind fenomene care au afectat profund ţările în tranziţie, nu este întâmplător 
faptul că aceste ţări înregistrează rate ale sărăciei, care le distanţează, cel 
puţin din acest punct de vedere, de ţările dezvoltate (tabelul nr. 2.4). Luându-se 
două eşantioane ale populaţiei – cu venituri de 2,15 dolari/zi şi de 4,30 dolari/zi 
– se observă că situaţia cea mai favorabilă o prezintă Republica Cehă, urmată 
de Ungaria, Polonia, R. Slovacă, Bulgaria (cu 3,1%, în primul caz şi 18,2% în al 
doilea). România se situează pe penultimul loc – cu 6,8% şi, respectiv, 44,5% 
după Bulgaria. Rusia, ultima clasată în grupa acestor ţări înregistrează ponderi 
de 18,8% şi 50,3%. 

Aspectele prezentate anterior prezintă câteva elemente-cheie ale 
dimensiunilor fizice şi calitative ale capitalului uman şi social, pe ansamblul 
economiei naţionale, ce au influenţat evoluţiile acestui factor de producţie în 
industrie, analiză prezentată în cele ce urmează, accentuându-se tendinţele din 
industria prelucrătoare. 
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Tabelul nr. 2.4 

Rata sărăciei în unele ţări şi est-europene 
- % - 

 Populaţie cu venituri de 2,15 

dolari/zi 

Populaţie cu venituri de 

4,30 dolari/zi 

Republica Cehă 0 0,8 

Ungaria 1,3 15,4 

Polonia 1,2 18,4 

Republica Slovacă 2,6 8,6 

Bulgaria 3,1 18,2 

România 6,8 44,5 

Rusia 18,8 50,3 

Sursa: Transition Report 2000- Employment, Skills and Transition, European Bank for 

Reconstruction and Development. 

2.2.3. Tendinţe economice şi sociale ale utilizării forţei de muncă  
în industrie 

În unele ţări central şi est-europene, procesul de tranziţie a oferit oportuni-
tatea dobândirii unor noi specializări ale forţei de muncă, posibilitatea angajării unor 
iniţiative antreprenoriale şi emergenţa unui sector privat în industrie. Pentru alte ţări, 
dintre care şi România, tranziţia a avut, în general, accente destul de negative, 
constând în restrângerea activităţii în multe sectoare industriale, cu consecinţe 
grave în ocuparea forţei de muncă, respectiv printr-o rată înaltă a şomajului şi 
compensaţii insuficiente în planul asigurărilor sociale. În aceste condiţii, în această 
ultimă categorie de ţări, dimensiunea umană a tranziţiei reprezintă o problemă care 
trebuie monitorizată permanent. De asemenea, performanţe scăzute în creşterea 
economică, accentuarea gradului de sărăcie reprezintă obstacole majore în 
formarea unei pieţe funcţionale a muncii. 

Statisticile anilor 2000-2001 arată că, pe ansamblul ţărilor în tranziţie, 
ratele anuale medii ale creşterii preţurilor industriale la producător s-au 
diminuat în anul 2000 (tabelul nr. 2.5). Ca urmare, dezinflaţia a fost însemnată 
în cea de-a doua jumătate a anului şi ratele inflaţiei în decembrie 2001, 
comparativ cu decembrie 2000, erau aproape nule sau chiar negative în cele 
mai multe ţări. La sfârşitul anului 2001 ratele au avut două cifre doar în 
România, Iugoslavia, Belarus şi Rusia, cu toate că acest cuantum a scăzut în 
decursul anului 2000 şi în aceste ţări. 

În anul 2001, inflaţia, măsurată prin indexul preţurilor la producător, a fost 
mult mai redusă decât cea măsurată prin indicele preţurilor la consumator în 
cele mai multe ţări în tranziţie, cu excepţia Bosniei şi Herţegovinei, României, 
Sloveniei, Republicii Moldova. În acel an, preţurile serviciilor au constituit o 
sursă însemnată pentru creşterea preţurilor la consumator. 
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Tabelul nr. 2.5 

Preţuri de producător, salarii şi costuri unitare ale muncii în industrie în 

Europa de Est, Federaţia Rusă şi unele state baltice, în anii 2000 şi 2001 

(variaţia anuală medie procentuală) 

 

Ţara 

Preţuri la 

producător 

Salarii 

nominale 

Salarii  

reale 

Productivitatea 

muncii 

Costul 

nominal al 

muncii 

Costul real 

unitar al 

muncii 

 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 

România 53,4 41,0 41,7 54,6 -7,6 -6,7 15,5 10,9 22,7 39,5 -20,0 -3,7 

Bosnia şi 

Herţegovina 

0,9 2,3 12,3 7,4 11,3 6,0 8,8 20,3 3,2 -10,6 2,3 11,8 

Bulgaria 16,9 6,7 10,9 6,7 -5,1 -2,1 18,4 6,4 -6,3 0,3 -19,9 -8,0 

Croaţia 9,6 3,4 6,0 8,4 -3,2 3,2 4,4 8,4 1,6 - -7,3 -4,8 

Republica 

Cehă 

5,1 3,0 7,1 6,7 2,0 2,9 8,2 6,9 -1,0 -0,3 -5,7 -3,8 

Ungaria 11,4 5,7 15,0 14,4 3,2 8,3 20,2 2,3 -4,3 11,8 -14,1 5,9 

Polonia 7,8 1,8 10,9 7,0 2,9 4,4 13,5 6,4 -2,3 0,6 -9,4 -1,9 

Slovacia 9,8 6,7 9,1 9,7 -0,6 1,8 12,8 4,1 -3,3 5,3 -11,9 -2,2 

Slovenia 7,7 9,0 11,7 11,4 3,8 1,7 6,9 2,1 4,5 9,1 -2,9 -0,4 

Fosta 

Republică 

Iugoslavă a 

Macedoniei 

9,0 2,5 5,5 3,9 -3,2 -0,2 8,4 -4,8 -2,7 9,1 -10,7 4,8 

Iugoslavia 105,4 8,4 97,8 129,2 -3,7 10,3 15,1 0,2 71,8 127,6 -16,3 4,3 

Estonia 4,9 4,5 10,6 13,5 5,4 7,8 9,2 6,1 1,2 7,0 -3,5 1,6 

Latvia 0,8 1,6 15,1 -0,6 14,2 -2,0 2,5 9,2 12,4 -8,9 11,4 -10,2 

Lituania 17,8 -1,5 1,2 -2,0 -14,1 -1,8 7,5 18,2 -5,8 -17,1 -20,1 -16,9 

Republica 

Moldova 

33,6 12,6 32,3 25,8 -1,0 11,7 7,0 11,4 23,6 12,9 -7,5 0,3 

Federaţia Rusă 46,5 19,1 42,5 45,7 -2,7 22,4 9,5 3,4 30,2 40,9 -11,1 18,3 

Sursa: Economic Survey of Europe, nr.1, United Nations, 2002. 

Notă: 
salariul real   = salariul nominal deflat prin indexul preţului la producător; 
productivitatea muncii  = producţia industrială brută/numărul de personal ocupat; 
costul unitar nominal al muncii  = salariul nominal deflat prin productivitatea muncii; 
costul unitar real al muncii  = salariul real deflat prin productivitatea muncii. 

 

Această creştere mai înceată a preţurilor la producător, în comparaţie cu 
preţurile la consumator, în economiile în tranziţie cu performanţe economice 
superioare, poate fi explicată, în mare măsură, prin acţiunea a doi factori: 

 în primul rând, salariul real tinde să crească nu numai în sectoare 
cu majorare rapidă a productivităţii (în principal, în ramurile 
eficiente din punct de vedere al costurilor sau orientate spre 
export) dar şi în sectoare relativ mai puţin productive, respectiv, 
în ramurile care oferă servicii fără desfacere pe piaţa externă, 
care sunt mai puţin expuse competiţiei externe şi interne), potrivit 
aşa-numitului efect „Balassa-Samuelson”; 
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 în al doilea rând – şi probabil cel mai important aspect în 
perioada ultimului deceniu – ajustarea continuă în preţuri relative 
a fost foarte mult afectată de creşterile preţurilor în sectoarele 
controlate de stat (regiile autonome) sau a preţurilor controlate, 
care, de obicei, se referă la rente, utilităţi, transportul public şi 
comunicaţii, inclusiv unele servicii care sunt cuprinse în preţurile 
la consumator. 

În general, creşterea salariilor în industrie, în anul 2001, a fost superioară 
celei a preţurilor la producător, cu excepţia Bulgariei, Lituaniei, Letoniei. Dintre 
ţările în tranziţie, cele mai mari creşteri relative le-au înregistrat Ungaria, 
Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Iugoslavia, Estonia, Moldova, 
Federaţia Rusă. În industria României, chiar dacă scăderea s-a atenuat, 
salariul real diminuându-se în continuare, în 2001, cu 6,7%, se înregistrează 
mai mare involuţie din panelul de ţări considerat. Rata de variaţie a salariului 
real este cu mult în urma celei a salariului nominal, care înregistrează, cu 
excepţia Iugoslaviei şi Rusiei, cele mai mari creşteri. Aceste evoluţii 
influenţează şi costul real al muncii, care prezintă un nivel relativ mai bun 
datorită creşterilor de productivitate, destul de constante şi de substanţiale, faţă 
de nivelurile înregistrate de celelalte ţări. Deci, din cauza inflaţiei exagerate, 
creşterea costului nominal al muncii în industria României apare prea mare, cu 
22,7% şi 39,5% în anii 2000 şi 2001, mult superioară celor înregistrate în alte 
ţări în tranziţie, dintre care unele arată chiar valori negative ale acestui indicator 
(Bulgaria – 6,3% şi 0,3%, Republica Cehă –1% şi –0,3%, Croaţia 1,6% şi 0%, 
Slovacia – 3,3% şi 5,3% etc.). Acest exemplu reprezintă, de fapt, o altă reper-
cusiune negativă a creşterii inflaţiei, prin devalorizarea accentuată a monedei 
naţionale, în scopul relansării exporturilor româneşti. Este adevărat că această 
acţiune a fost justificată într-o anumită măsură şi în anumite perioade, dar, în 
timp, se pot constata efecte deosebit de nocive în alte segmente ale vieţii 
economice şi sociale, care nu dispun încă, în totalitate, de o metodologie 
adecvată de cuantificare, dar care, prin anumite judecăţi de valoare, dau indicii 
ce pot contrabalansa, până la anihilare, efectele pozitive ale activităţii de 
export. 

Un alt exemplu în acest sens, îl regăsim în datele din anexa nr. 2.4. 
Astfel, se observă eforturile majore ale României de impulsionare a expor-
turilor, care reprezintă aproape 71% din PIB obţinut în industria prelucrătoare, 
această pondere apropiindu-se de realizările pe plan mondial (76,7%), ale 
ţărilor OCDE (75,1%). Cu toate acestea, plusul de venit potenţial – la nivelul 
eforturilor – nu se înregistrează, pierderea de eficienţă fiind evidentă din 
analiza altor indicatori precum valoarea exportului pe o persoană ocupată şi 
productivitatea muncii. Astfel, valoarea unitară a exporturilor de produse 
industriale manufacturate este de numai 3.424 de dolari faţă de 111.123 de 
dolari pe plan mondial, 35.772 de dolari în ţările OCDE şi 59.928 de dolari în 
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ţările UE, ceea ce denotă o productivitate naţională de 3 până la 17,5 ori mai 
mică. 

De asemenea, productivitatea muncii în industria prelucrătoare româ-
nească, spre deosebire de toate celelalte grupuri de ţări, se diminuează în 
perioada 1980-1999 cu 11,1%. Pe total mondial acest indicator creşte de 2,1 
ori, în ţările OCDE de 3,1 ori, iar în ţările UE de 5,3 ori. 

În acest fel, s-a mărit distanţa care ne separa de aceste state. Dacă în 
1980 indicatorul menţionat era, de exemplu, pe plan mondial de numai 1,3 ori 
mai mare decât în România, în 1999 cuantumul s-a majorat la 3 ori. Dacă luăm 
în considerare realizările ţărilor avansate, vom constata că Finlanda, aflată pe 
primul loc, are o productivitate a muncii de 99.709 dolari/persoană, fiind lider în 
tehnologiile de comunicaţii, iar SUA cu 77.462 de dolari/persoană, sunt 
consacrate pe piaţa tehnicii de calcul, aparaturii medicale, spaţiale etc. Rezultă 
că în Finlanda un salariat din industria prelucrătoare produce de aproape 21 de 
ori mai mult decât un salariat român, acelaşi raport fiind, în cazul SUA, de 16 
ori. Aceste cifre pot însemna şi ani, care însumaţi pe intervale mai mari de 
timp, ne distanţează foarte mult de ţările industrializate. 

Din datele cuprinse în anexa nr. 2.4 rezultă că, în industria prelucrătoare, 
costul salarial total a crescut pe total mondial de 1,86 ori, în ţările OCDE de 
1,31 ori, iar în UE de 1,83 ori. Numai în România, chiar în preţuri curente, în 
perioada 1980 (84) – 1990 (94), acest indicator s-a diminuat cu 22,4%. În 
acelaşi interval de timp, costul salarial unitar a crescut în industria 
manufacturieră naţională cu 13,3%, bineînţeles, datorită reducerii consistente a 
numărului de salariaţi. Totuşi, această majorare nu reuşeşte să reducă 
diferenţele pe plan mondial, în sensul că, în anii 1990(94) acest cuantum era 
de numai 27,2% din valoarea mondială, 0,8% din costul unitar la nivel OCDE şi 
0,7% din cel înregistrat în ţările Uniunii Europene. 

Situaţia veniturilor salariale este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în peri-
oada 1980-2000, salariul mediu net lunar din industria prelucrătoare 
românească a scăzut cu aproape 19% de la 154 de dolari la 125 de dolari, în 
timp ce în numai 10 ani (1980/1984–1990/1994) acest indicator creştea, de 
exemplu, de 5 ori în Coreea, de 3,8 ori în Singapore, de 3,3 ori în Hong Kong şi 
Japonia, de 3,1 ori în Iran etc. 

Sugestive, în sensul celor prezentate anterior, apar evoluţiile indicilor 
numărului de salariaţi şi ai productivităţii muncii pe diferite activităţi ale 
industriei prelucrătoare în perioada 1950-2000. 

Din anexa nr. 2.5 rezultă dinamica ascendentă a numărului salariaţilor pe 
total industrie, în perioada 1950-1990, susţinută până la exces, în unele cazuri, 
de industrializarea ţării. Astfel, pe total industrie, acest indicator creşte, în 
intervalul 1950-1980, de peste 4 ori, această majorare ajungând la 4,75 ori în 
1990, după care scade la 2,14 ori. Evoluţiile crescătoare cele mai puternice, 
până în 1999, le-au înregistrat confecţiile din textile, blană şi piele (aproape 7 
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ori), maşini şi echipamente şi construcţii metalice şi produse din metal (peste 8 
ori), chimia şi fibrele sintetice şi artificiale (aproape 13 ori).  

După cum se evidenţiază în tabelul nr. 2.6, după anul 1990 urmează un 
regres puternic în toată industria, mai ales în cea prelucrătoare, datorită 
reducerii drastice a activităţilor. Astfel, pe total industrie prelucrătoare, numărul 
de salariaţi se reduce la 45%, în anul 2000, iar scăderile cele mai importante se 
regăsesc, pentru acelaşi an, în industria textilă (23%), chimie şi fibre sintetice 
şi artificiale (40%), maşini şi echipamente (25%), echipamente, aparate radio-
tv şi comunicaţii (27%), aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice 
şi ceasornicărie (28%), alte mijloace de transport (33%), maşini şi aparate 
electrice (40%); prelucrare cauciuc şi mase plastice (39%). Explicaţia constă în 
faptul că, pentru unele activităţi (cum sunt: chimia şi fibre sintetice şi artificiale, 
prelucrare cauciuc şi mase plastice, celuloză, hârtie şi carton, mijloace de 
transport) reducerea numărului de salariaţi s-a efectuat pe baza diminuării 
producţiei, determinate de energo şi materialintensitate foarte mari, de 
potenţialul de afectare a mediului natural, de profitul scăzut obţinut etc. Pentru 
alte activităţi, însă, cum sunt ramurile de prelucrare avansată şi de tehnicitate 
avansată, raţiunile se regăsesc în imperfecţiunile pieţei şi ale mediului de 
afaceri, generate de condiţiile specifice ale tranziţiei spre alte structuri 
economice. 

Tabelul nr. 2.6 

Evoluţia numărului de salariaţi, pe activităţi ale industriei, în perioada 

1990-2000 (anul 1990=100) 
- % - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total 95 84 78  74 68 67 64 59 52 

A. Industria extractivă 104 101 99 97 95 94 84 68 58 53 

Extracţie, preparare cărbune 101 101 99 100 98 96 82 55 46 45 

Extracţie petrol, gaze 

naturale 

122 114 120 117 114 114 114 113 96 86 

Extracţie, preparare minereu 

metalifer 

88 85 69 75 74 72 61 42 38 32 

B. Industria prelucrătoare 93 81 75 70 63 62 59 55 48 45 

Alimentară şi băuturi 99 94 98 94 89 85 82 83 72 65 

Industria tutunului 100 100 100 133 117 83 83 100 67 67 

Textilă şi produse textile 95 79 66 53 45 46 38 31 25 23 

Confecţii din textile, blană şi 

piele 

95 80 78 81 73 79 70 95 93 102 

Pielărie şi încălţăminte 98 83 76 77 65 65 65 65 60 67 

Prelucrare lemn (inclusiv 

mobilă) 

93 95 85 88 82 70 73 86 81 75 

Celuloză, hârtie, carton 88 84 74 65 63 65 63 51 42 45 

Edituri, poligrafie, 

reproducere, înregistrare pe 

suporţi 

88 92 123 108 85 81 81 123 77 77 
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Prelucrare ţiţei, cocsificare 

cărbune, tratarea combustibili 

nucleari 

100 97 106 109 109 106 118 82 73 67 

Chimie şi fibre sintetice şi 

artificiale 

87 85 83 78 69 69 73 51 45 40 

Prelucrare cauciuc şi mase 

plastice 

88 81 64 63 57 56 52 47 41 39 

Alte produse din minerale 

nemetalice 

108 88 78 77 70 68 67 59 52 48 

Metalurgie 101 101 95 95 85 86 84 75 62 65 

Construcţii metalice şi 

produse din metal 

98 96 81 72 65 58 58 57 46 36 

Maşini şi echipamente 97 74 65 60 54 49 42 34 30 25 

Mijloace ale tehnicii de calcul 

şi de birou 

100 100 75 75 75 75 75 50 50 50 

Maşini şi aparate electrice 83 72 67 59 59 57 53 43 39 40 

Echipamente, aparate radio 

tv şi comunicaţii 

78 68 65 60 45 38 43 40 25 27 

Aparate şi instrumente 

medicale de precizie, optice 

şi ceasornicărie 

88 76 50 52 40 36 38 36 24 28 

Mijloace transport rutier 81 72 67 61 64 64 61 55 48 43 

Alte mijloace de transport 71 62 59 49 41 46 45 40 36 33 

Mobilier şi alte activităţi 

neclasificabile 

90 79 80 74 69 73 63 61 50 47 

Recuperare deşeuri 90 80 80 70 70 70 150 100 60 80 

Energie electrică şi termică, 

gaze, apă 

120 128 129 134 134 147 146 145 139 136 

Sursa: Anuarul statistic al României, diverse ediţii. 

 

Evoluţia productivităţii muncii, indicator sintetic, cu grad major de 
relevanţă a eficienţei muncii şi competitivităţii structurilor economice indică un 
trend puternic ascendent pe total industrie, în perioada 1950-1989, după care 
urmează un regres, dar sensibil mai redus decât în cazul altor indicatori, cum 
este, de exemplu, numărul de salariaţi (anexa nr. 2.6). Aceasta demonstrează, 
tocmai calitatea deosebită, creatoare a resurselor de muncă, reuşind să se 
obţină o creştere în anul 2000 faţă de 1990, perioadă marcată de bulversări 
majore ale activităţilor economice. Pentru a evita distorsiunile produse de 
inflaţie, pentru fiecare an, pe lângă indicii cu baza anul 1950=100, am calculat 
coeficienţii activităţilor prin raportarea indicilor respectivi la indicele industriei 
totale. În general, pentru perioada 1950-1989, trendul a fost constant 
ascendent, productivitatea muncii industriei s-a mărit de 12 ori, pe total, iar cele 
mai performante ramuri ale industriei au fost maşinile şi echipamentele (de 32 
de ori), construcţiile metalice şi produsele din metal (de 29 de ori), chimia, 
fibrele sintetice şi artificiale (de 18 ori). În continuare, urmărind coeficienţii 
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calculaţi în anul 2000 faţă de anul 1950, cele mai rentabile activităţi, dar la 
niveluri inferioare, sunt maşinile şi echipamentele (2,3 ori), construcţiile 
metalice şi produsele din metal (1,46 ori), alte produse din minerale nemetalice 
(de 1,07 ori), confecţiile din textile, blană şi piele (de 1,46 ori), pielărie şi 
încălţăminte (de 1,03 ori). Involuţii aproape constante înregistrează alimentele 
şi băuturile (0,33), prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui, tratarea 
combustibililor nucleari (0,21), prelucrarea lemnului (0,38), metalurgia (0,40).  

Evoluţia productivităţii muncii pe întreaga perioadă 1990-2000, an de an, 
relevă tendinţe similare (tabelul nr. 2.7). Cea mai mare scădere, pentru toate 
industriile, cu excepţia mobilei, se înregistrează în anul 1991. După aceea, 
urmează un interval de creşteri, în care situaţia se stabilizează şi, în anii 
1995-1997, majoritatea activităţilor ajung la nivelurile productivităţii muncii din 
1990, iar în ultimii doi ani 1999-2000, majorările sunt mai vizibile.  

 
Tabelul nr. 2.7 

Evoluţia productivităţii muncii, pe activităţi ale industriei, 

în perioada 1990-2000 (anul 1990=100) 

- % - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total 85 73,6 80,2 92 104,6 112,45 110,46 102,30 114,12 106,9 

Industria extrac-
tivă 

84,3 84,9 87,5 90,7 91,9 93,83 97,97 103,85 113,59 95,2 

Extracţie, pre-
parare cărbune 

84,6 95,4 98,6 101,4 102,6 110,09 104,75 119,73 123,43 124,5 

Extracţie petrol, 
gaze naturale 

80 77,2 73,7 74 75,3 74,70 72,89 68,97 78,09 66,3 

Extracţie, pre-
parare minereu 
metalifer 

85,5 82,1 100,9 108,7 105,2 104,46 109,62 144,65 122,77 131,6 

Industria prelu-
crătoare 

83,6 69,8 76,7 90 105,3 115,94 114,25 104,77 119,09 111,7 

Alimentară şi 
băuturi 

82,7 70,2 57,6 72,6 73,5 79,09 68,06 66,81 89,74 78,6 

Industria tutu-
nului 

95,1 97,7 85,5 61,5 73,6 109,81 112,09 111,58 149,56 106,7 

Textilă şi pro-
duse textile 

87,5 71,7 84,2 107,8 123,1 115,34 120,15 130,73 123,96 112,8 

Confecţii din 
textile, blană, 
piele 

93,7 71,2 69,8 110,7 131,6 153,71 189,50 104,62 113,18 156,4 

Pielărie şi încăl-
ţăminte 

90,2 73,1 78,7 96,3 110,2 113,73 111,63 104,25 115,05 125,0 

Prelucrarea 
lemnului (exclu-
siv mobila) 

84,1 73,2 74 63,8 64,3 82,37 70,73 53,95 56,46 59,9 
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Celuloză, hârtie, 
carton 

75,9 60,3 62 73,4 96,4 97,27 86,86 91,00 116,16 106,6 

Prelucrare ţiţei, 
cocsificare căr-
bune, tratare 
combustibili 
nucleari 

66,9 60,9 55,1 71,2 63,8 59,33 52,70 74,14 62,46 65,2 

Chimie şi fibre 
sintetice şi 
artificiale 

81 63,1 67,6 66,2 81,6 71,48 52,06 57,53 65,69 73,0 

Prelucrare cau-
ciuc şi mase 
plastice 

77,3 61 82,2 69,9 79,4 80,83 69,16 63,44 57,41 59,4 

Alte produse din 
minerale 
nemetalice 

84,5 72,1 80,3 76,8 92,2 105,38 100,77 99,94 100,13 95,13 

Metalurgie 77 59,4 68,5 71,5 93,7 85,27 88,08 98,48 75,05 86,2 

Construcţii me-
talice şi produse 
din metal 

96,1 75,5 82,4 93,7 104,9 72,80 102,07 60,95 88,01 65,3 

Maşini şi echi-
pamente 

76 66,8 77,9 82,1 108,9 149,74 151,70 122,95 116,09 98,2 

Mijloace ale 
tehnicii de calcul 
şi de birou 

72,9 66,7 64,5 106,4 75 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Maşini şi apa-
rate electrice 

78,8 59,6 69,1 123 151,7 180,98 218,45 228,31 222,39 243,8 

Echipamente 
aparate radio tv 
şi comunicaţii 

93,2 68,7 85,1 249,9 329,6 528,68 482,53 436,06 643,05 188,8 

Aparate şi 
instrumente 
medicale de 
precizie, optice 
şi ceasornicărie 

93 83,2 127 113,8 183,6 250,43 230,42 173,13 361,14 197,4 

Mijloace trans-
port rutier 

83,4 63,1 85,2 88,7 81,6 138,64 140,35 174,30 200,41 136,0 

Alte mijloace de 
transport 

85,1 77,2 91 88,6 121,6 113,70 130,36 164,04 162,34 171,6 

Mobilier şi alte 
activităţi 
neclasificabile 

101,4 86,9 111,4 146,5 187,7 255,65 282,86 219,05 282,49 342,9 

Energie elec-
trică şi termică, 
gaze, apă 

86,9 80,9 85,9 83,3 85,5 78,32 69,26 62,07 61,30 58,5 

Sursa: Anuarul statistic al României, diverse ediţii. 
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Datorită structurii mai detaliate, putem evidenţia următoarele activităţi cu 
realizări mai importante, în 2000, în domeniul analizat, precum: maşini şi 
aparate electrice (244%), mobilier (343%), aparatură şi instrumente medicale 
de precizie, optice şi ceasornicărie (197%), echipamente şi aparatură radio-tv 
şi comunicaţii (189%), mijloace de transport rutier (136%), alte mijloace de 
transport (172%) etc. 

Cu toate că productivitatea muncii a înregistrat unele progrese în ultimii 
ani, acestea nu sunt reflectate de evoluţia salariului nominal mediu care, în 
general, înregistrează, în 2000, niveluri sub cele ale anului 1990 (tabelul nr. 
2.8). Astfel, pe total industrie prelucrătoare, indicele era, în 2000 faţă de 1990, 
de 80%; valori superioare se înregistrau în activităţile de prelucrare ţiţei, 
cocsificare cărbune, tratare combustibili nucleari (126,6%), echipamente şi 
aparatură radio TV şi comunicaţii (120%,2%), metalurgie (104,1%, chimie, fibre 
sintetice şi artificiale (102,5%).  

 
Tabelul nr. 2.8 

Evoluţia câştigului salarial nominal mediu net lunar în industrie, 

în perioada 1990-2000 (1990=100) 
- % - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total 66,06 44,82 55,24 59,77 75,29 76,42 65,10 83,01 61,15 87,7 

Industria extractivă 71,15 52,09 65,90 71,46 83,67 80,07 68,92 95,85 70,01 108,8 

Extracţie, pre-

parare cărbune 

79,75 54,99 68,66 75,20 92,43 86,40 66,99 94,97 69,36 112,2 

Extracţie petrol, 

gaze naturale 

69,73 53,58 74,90 79,24 84,29 80,83 78,28 105,91 77,32 121,2 

Extracţie preparare 

minereu metalifer 

67,11 49,10 54,88 57,25 68,19 69,44 59,55 87,96 63,58 88,1 

Industria 

prelucrătoare 

64,55 42,53 51,70 55,47 71,15 72,97 61,03 75,86 56,48 80,0 

Alimentară şi 

băuturi 

71,25 47,58 56,99 61,03 75,98 77,10 61,88 74,57 54,27 73,0 

Industria tutunului 67,84 47,66 59,16 72,22 85,20 116,49 108,72 128,46 95,41 68,3 

Textilă şi produse 

textile 

61,89 35,49 43,16 46,43 56,16 58,28 47,63 63,14 48,58 81,3 

Confecţii din textile, 

blană şi piele 

58,13 37,23 47,37 50,84 61,84 61,12 56,53 66,76 50,41 69,1 

Pielărie şi 

încălţăminte 

63,62 39,21 48,44 49,15 59,56 61,37 50,47 63,03 46,31 61,0 

Prelucrarea 

lemnului (exclusiv 

mobilă) 

70,07 47,42 55,08 54,94 69,37 70,88 55,92 64,19 49,47 54,4 

Celuloză, hârtie, 

carton 

71,52 46,96 50,49 52,40 70,10 69,47 57,64 71,49 54,58 86,9 

Edituri, poligrafie, 

reproducere, 

înregistrare pe 

suporţi 

67,84 44,58 53,47 62,47 78,72 73,61 58,19 79,02 57,56 81,6 
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Prelucrare ţiţei, 

cocsificarea cărbu-

nilor, tratarea com-

bustibililor nucleari 

74,96 56,10 63,24 78,69 93,78 97,92 91,69 124,08 84,93 126,6 

Chimie şi fibre 

sintetice şi 

artificiale 

69,72 49,44 56,08 59,92 79,73 80,63 69,92 9o,57 67,78 102,5 

Prelucrare cauciuc 

şi mase plastice 

69,07 44,62 57,44 58,95 79,74 78,74 64,67 79,20 59,24 79,81 

Alte produse din 

minerale 

nemetalice 

67,15 44,56 52,93 59,09 72,85 73,77 62,09 80,13 58,53 87,0 

Metalurgie 65,86 44,60 56,91 62,95 80,80 83,30 68,89 89,16 65,15 104,1 

Construcţii me-

talice şi produse 

din lemn 

62,12 39,64 48,10 52,46 69,73 69,29 56,35 71,57 52,45 75,9 

Maşini şi 

echipamente 

62,23 42,01 51,54 53,59 69,33 75,76 60,18 79,53 60,06 186,4 

Mijloace ale tehnicii 

de calcul şi de 

birou 

64,14 39,87 43,26 54,87 74,91 59,81 48,56 95,66 59,97 86,6 

Maşini şi echi-

pamente electrice 

62,86 38,74 49,18 53,97 71,51 74,68 61,63 80,93 62,99 85,5 

Echipamente 

aparate radio TV şi 

comunicaţii 

62,44 38,51 43,47 44,88 66,44 70,44 76,29 85,91 78,74 120,2 

Aparate şi instru-

mente medicale de 

precizie, optice şi 

ceasornicărie 

63,29 38,99 47,80 51,75 65,98 71,41 59,57 78,54 64,45 86,5 

Mijloace transport 

rutier 

63,07 43,49 53,12 57,73 77,49 82,87 634,91 81,10 58,86 79,5 

Alte mijloace de 

transport 

64,64 44,55 49,79 54,78 71,42 71,35 64,11 85,80 64,51 88,8 

Mobilier şi alte 

activităţi necla-

sificabile 

65,99 42,46 53,53 52,31 66,94 65,24 53,68 62,24 50,16 58,4 

Recuperare 

deşeuri 

68,82 47,79 56,56 55,25 71,99 69,25 37,83 83,06 52,69 75,1 

Energie electrică şi 

termică, gaze, apă 

74,13 56,79 72,21 78,11 88,25 86,48 83,24 116,87 79,19 112,6 

Sursa: Anuarul statistic al României, diverse ediţii. 

 
Este important să se aibă în vedere că salariile nu constituie numai o 

componentă a costului, ci şi principalul element de valoare adăugată. Din acest 
punct de vedere, pe ansamblul economiei naţionale se constată evoluţii contrare 
celor din ţările avansate şi chiar din ţările în curs de dezvoltare: salariile au o 
pondere modestă în PIB, iar fiscalitatea este exagerată, crescând ponderea 
impozitelor şi a contribuţiilor sociale. 
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În vederea creşterii eficienţei utilizării forţei de muncă, este necesar să 
se investească mai mult pentru ridicarea nivelului de calificare şi acumulare de 
noi cunoştinţe. Studiile de specialitate au relevat că printr-o activitate de 
formare profesională continuă susţinută, întreprinderile industriale înregistrează 
performanţe deosebite în domeniul introducerii în fabricaţie de produse noi şi 
adoptării unor metode tehnologice moderne, cu rezultate directe asupra 
performanţelor economice. Din acest punct de vedere se disting industria 
alimentară, industria textilă, a confecţiilor şi încălţăminte, industria prelucrării 
lemnului, maşini şi echipamente, inclusiv electrice şi optice.  

 

Tabelul nr. 2.9 

Distribuţia întreprinderilor după criteriul introducerii de produse şi 

metode noi de fabricaţie, în anul 1999 

 

Activităţi economice 

Număr total 

întreprinderi 

Ponderea întreprinderilor care au 

introdus în fabricaţie (%) 

  Produse noi Metode noi tehnologice 

Total 31688 23,5 28,0 

Industrie, total 11423 34,3 37,6 

 131 16,8 23,7 

toare 11015 34,9 37,8 

termică, gaze şi apă 
277 16,6 34,7 

Construcţii 3590 27,7 34,5 

Comerţ 11571 13,3 16,9 

Alte activităţi (servicii) 5104 14,7-3,4 21,4-50,6 

Sursa: Caracteristici ale formării profesionale continue în România, Institutul Naţional de 

Statistică, Bucureşti, 2001. 

 

Sintetic, prezentăm distribuţia întreprinderilor ai căror salariaţi au urmat 
cursuri de perfecţionare continuă (FPC) şi care au introdus metode noi de 
fabricaţie (tabelul nr. 2.9). Se remarcă eficienţa sporită a acestor activităţi în 
industria prelucrătoare, care a înregistrat cele mai mari ponderi (34,9% şi 
37,8%) în privinţa modernizării producţiei. 

În vederea aderării la Uniunea Europeană, România va trebui să se 
alinieze unor cerinţe specifice ocupării forţei de muncă şi, în acest sens, este 
util de făcut o comparaţie între evoluţiile industriei prelucrătoare româneşti şi 
din alte state în tranziţie. O primă examinare a evoluţiei ocupării forţei de 
muncă în perioada 1993-2000, relevă scăderi ale ocupării forţei de muncă, pe 
total industrie prelucrătoare şi, în general, pe activităţile ce o compun, în toate 
ţările considerate. România se remarcă printr-o diminuare drastică a numărului 
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de salariaţi, de aproape 41% faţă de: 0,8% în Ungaria; 10,4% în Polonia; 13% 
în Republica Cehă şi aproape 20% în Slovacia. În România, cele mai impor-
tante reduceri s-au petrecut în activitatea de prelucrare a ţiţeiului, cocsificare a 
cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari (-50%); celuloză, hârtie şi carton 
(-51%); chimie şi fibre artificiale şi sintetice (-55,6%); maşini şi echipamente (-
63,9%); metalurgie (-49,6%); maşini şi aparate electrice (-48,2%); echipamente 
de transport (-42,2%). În celelalte ţări în tranziţie, reducerile au fost mult mai 
mici (comparabile cu România, reducerile din industria prelucrării ţiţeiului, 
cocsificării cărbunelui şi tratării combustibililor nucleari, fiind între –34% şi –
38% în Polonia, Slovacia, Ungaria şi –75% în Republica Cehă). De asemenea, 
în industria textilă şi produse din textile şi pielărie şi încălţăminte, efectivele de 
salariaţi s-au diminuat chiar mai mult decât în România. În cazul maşinilor şi 
echipamentelor, ocuparea a scăzut cu aproape 13% în Ungaria, până la 38-
40% în Republica Cehă şi Slovacia. În rest, ceea ce nu s-a întâmplat în 
industria prelucrătoare românească, s-au înregistrat creşteri ale utilizării forţei 
de muncă în industria prelucrării cauciucului şi maselor plastice (între 35% şi 
56%) ca şi la maşini şi aparate electrice (12% în Slovacia, aproape 28% în 
Republica Cehă şi 97% în Ungaria (tabelul nr. 2.10). 

 

Tabelul nr. 2.10 

Schimbări în ocuparea forţei de muncă pe activităţi ale industriei 

prelucrătoare în România şi unele ţări europene în tranziţie,  

în perioada 1993-2000 

- % - 

Activitate România Republica Cehă Ungaria Polonia Slovacia 

Industria prelucrătoare -40,8 -13,0 0,8 -10,4 -19,5 

Produse alimentare, 
băuturi, tutun 

-40,8 -0,8 -20,7 -2.3 -8,2 

Textilă şi produse din textile -16,3 -23,9 -5,8 -26,8 -31,6 

Pielărie şi produse din piele 
(încălţăminte) 

-8,4 -51,3 -26,0 -42,4 -31,6 

Lemn şi produse din lemn -18,2 6,7 24,2 14,4 -26,4 

Celuloză, hârtie şi carton -51,0 2,5 -2,6 24,3 -22,1 

Prelucrarea ţiţeiului, cocsi-
ficarea cărbunelui şi trata-
rea combustibililor nucleari 

-50,0 -75,0 -38,1 -33,8 -37,7 

Chimie şi fibre artificiale şi 
sintetice 

-55,6 -9,1 -28,2 -19,0 -35,2 

Prelucrarea cauciucului şi 
maselor plastice 

-44,9 48,4 56,3 35,5 -3,1 

Alte produse din minerale 
nemetalice 

-40,7 -9,0 -13,2 -8,8 -22,1 

Metalurgie -49,6 -9,2 -5,4 -13,5 -1,3 
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Activitate România Republica Cehă Ungaria Polonia Slovacia 

Maşini şi echipamente -63,9 -37,6 -12,9 -27,6 -39,5 

Maşini şi aparate electrice -48,2 27,6 97,0 -10,0 12,0 

Echipamente de transport -42,2 -17,0 21,4 -16,7 -16,6 

Alte activităţi ale industriei 
prelucrătoare 

-39,5 -24,5 5,0 15,6 -41,5 

Sursa: Economic Survey of Europe, no.1, 2002; pentru România, prelucrare date din 

Anuarul statistic al României, diverse ediţii. 

 

Magnitudinea schimbărilor în structura ocupării forţei de muncă în timp şi 
măsura în care ele se deosebesc de la o ţară la alta pot fi exprimate sintetic 
prin indicele schimbărilor structurale. Din tabelul nr. 2.11 rezultă că în toate 
ţările în tranziţie au avut loc schimbări structurale aprofundate, dar indicele cel 
mai mare se înregistrează în Ungaria (12,1) şi România (10,6), după cum 
urmează Republica Cehă (9,2), Slovacia (8,5), Polonia (7,5), în UE acest 
cuantum fiind de 3. 

 

Tabelul nr. 2.11 

Schimbări structurale ale utilizării forţei de muncă în industria 

prelucrătoare din România şi alte ţări în tranziţie, în 1993 şi 2000 

(pondere în total industrie prelucrătoare) 

- % - 

 România Republica 

Cehă 

Ungaria Polonia Slovacia UE 15 

 1993 2000 1993 2000 1993 2000 1993 2000 1993 2000 1993 2000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Produse 

alimentare, 

băuturi şi tutun 

10,9 10,9 9,9 11,3 20,7 16,3 17,2 18,7 10,9 12,4 11,5 11,9 

Textile şi produse 

din textile 

17,1 24,1 11,0 9,6 14,4 13,5 15,5 12,7 11,7 12,0 8,5 7,0 

Pielărie şi 

produse din piele 

3,8 5,9 3,2 1,8 4,1 3,0 3,1 2,0 4,9 4,1 1,7 1,5 

Lemn şi produse 

din lemn 

(exclusiv mobilă) 

3,5 4,9 2,5 3,0 2,4 3,0 4,3 5,5 3,1 2,7 2,1 2,4 

Celuloză, hârtie 

şi cartoane + edi-

turi, poligrafie 

etc. 

2,2 1,8 3,3 3,9 4,7 4,5 3,7 5,1 4,9 4,7 7,5 7,9 

Prelucrarea 

ţiţeiului, 

cocsificarea 

cărbunelui şi 

tratarea 

combustibililor 

nucleari 

1,6 1,4 1,3 0,4 2,8 1,7 0,9 0,7 1,6 1,2 0,7 0,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Chimie şi fibre 

artificiale şi 

sintetice 

5,7 4,3 3,6 3,8 6,6 4,7 4,5 4,1 6,2 5,0 7,5 7,1 

Prelucrarea 

cauciucului şi 

maselor plastice 

2,2 2,1 2,5 4,3 2,7 4,2 3,0 4,6 2,8 3,4 4,7 5,3 

Alte produse din 

minerale 

nemetalice 

5,6 5,6 6,4 6,7 4,7 4,1 6,1 6,2 6,2 6,0 4,7 4,5 

Metalurgie 12,3 10,5 16,0 16,7 10,6 10,0 11,8 11,4 11,5 14,1 12,4 13,2 

Maşini şi 

echipamente 

14,9 9,1 17,5 12,5 18,8 7,6 10,3 8,3 17,1 12,8 11,5 11,2 

Maşini şi aparate 

electrice 

5,2 4,5 8,0 11,8 9,4 18,4 6,8 6,8 8,5 11,8 12,4 12,0 

Echipamente de 

transport 

8,2 8,0 9,2 8,8 4,5 5,4 7,1 6,6 6,1 6,3 10,7 10,8 

Mobilă/ 

reciclare 

6,8 6,9 5,7 5,6 3,5 3,7 5,6 7,3 4,5 3,2 4,0 4,5 

Total industrie 

prelucrătoare 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Indexul 

schimbărilor 

structurale 

 10,6  9,2  12,1  7,5  8,5  3,0 

Sursa: Economic Survey of Europe, no.1, 2002; pentru România, prelucrare date din 

Anuarul statistic al României, diverse ediţii. 

Notă: indexul schimbărilor structurale C, care măsoară schimbările intervenite în perioada 

dintre cei doi ani, se calculează conform relaţiei C = Σ (qi1-qi2) în care însumarea se 

realizează numai pentru schimbările de acelaşi semn (pentru toţi qi1 > qi2 sau 

viceversa) şi unde qi este ponderea activităţii industriale i, în perioadele 1 şi 2. 

 

Concluzii şi propuneri 

Evoluţiile privind ocuparea forţei de muncă în România permit relevarea 
următoarelor aspecte importante. 

1. Resursele umane reprezintă cel mai valoros segment al ansamblului 
factorilor de producţie, datorită caracteristicilor intrinseci, potenţialului de 
creativitate propriu forţei de muncă. 

În consecinţă, politica ocupării forţei de muncă se află în centrul preocu-
părilor de creştere, dezvoltare economică la nivel planetar. De exemplu, în 
„Cartea albă creştere-competitivitate-ocupare” a UE se accentuează obiectivul 
major de creştere eficientă şi competitivă, drept singura politică ce poate 
stimula ocuparea, fiind capabilă să prevină sporirea şomajului şi să corecteze 
– prin mecanisme adecvate – distorsiunile pieţei. Aceeaşi idee este reînnoită la 
Consiliul European de la Lisabona, din martie 2000, care afirmă drept obiectiv 
strategic al UE, în primul deceniu al mileniului 3, realizarea unei economii a 
cunoaşterii, cea mai competitivă şi dinamică din lume, capabilă de o creştere 
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durabilă, în condiţiile unei îmbunătăţiri cantitative şi calitative a ocupării – până 
la realizarea unei ocupări depline şi a unei mai mari coeziuni sociale. 

Apreciind valoarea acestui deziderat adăugăm că, în opinia noastră, 
relaţia creştere economică – ocuparea forţei de muncă trebuie privită sub 
aspectul său biunivoc. Considerarea numai a sensului care dă prioritate 
creşterii, care, la rândul său, urmează să realizeze o ocupare mai bună, nu 
exprimă esenţa fenomenelor economico-sociale. Estimăm că elementul activ, 
dinamizator al unei economii este reprezentat chiar de resursele umane, ale 
căror valenţe trebuie descoperite şi valorificate adecvat, sarcină ce revine 
managementului în domeniu. Pe baza relansării ocupării forţei de muncă – în 
special, în domenii de tehnicitate superioară – se poate obţine o creştere 
economică durabilă. 

2. În România, ocuparea forţei de muncă a urmat o evoluţie similară, cu 
a celorlallte ţări în tranziţie, dar cu accente mai negative, scăderea accentuată 
a producţiei fiind însoţită de diminuarea salariaţilor, a creşterii şomajului şi 
inflaţiei (tabelul nr. 2.12). De altfel, în întreaga Europă, în anii 1990, s-au 
resimţit efectele unei crize sociale. În acest sens, în Carta socială de la 
Osnabruck (noiembrie 1998) se arată că această criză socială nu a avut cauze 
naturale, fiind provocată de politica guvernelor din UE

1
. În consecinţă, „… 

dezvoltarea a fost împiedicată, iar criza locurilor de muncă amplificată de o 
politică fiscală – prin care se dorea consolidarea finanţelor publice – şi de o 
politică monetară orientată exclusiv spre stabilitatea monedei. Ca urmare a 
unui şomaj permanent şi de masă, sindicatele au slăbit ca forţă, manifestându-
se, astfel, o politică de redistribuire de jos în sus, precum şi o politică socială 
care a redus din ce în ce mai mult garanţiile câştigate în materie de securitate 
socială. Numai puţine ţări au înregistrat succese, realizând o reducere 
substanţială a şomajului pe baza unui pachet novator de politici”. 

 
Tabelul nr. 2.12 

Evoluţia unor indicatori sintetici ai economiei României,  

în perioada 1990-2000 

 

 

Anul 

Evoluţia cursului de 

schimb 

- leu / dolar SUA - 

Variaţia anuală a PIB 

- % - 

Rata inflaţiei 

- % - 

Rata şomajului 

- % - 

1990 22,43 -5,6 5,1 3 

1991 76,39 -12,9 170,2 3 

1992 307,95 -8,8 210,4 8,2 

1993 760,05 1,5 256,1 10,4 

                                                        
1
 “Ocuparea forţei de muncă din perspectiva racordării la coordonatele Strategiei Europene 
pentru Ocupare (SEO)” - ESEN 2. Grupul de reflecţie ”Evaluarea Stării Economiei 
Naţionale”, Academia Română, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie. 
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Anul 

Evoluţia cursului de 

schimb 

- leu / dolar SUA - 

Variaţia anuală a PIB 

- % - 

Rata inflaţiei 

- % - 

Rata şomajului 

- % - 

1994 1655,09 3,9 136,7 10,9 

1995 2033,26 7,1 32,3 9,5 

1996 3082,60 3,9 38,8 6,6 

1997 7167,94 -6,1 154,8 8,9 

1998 8875,55 -5,4 59,1 10,4 

1999 17104,00 -3,2 46,0 11,8 

2000 24000,00 1,8 46,6 10,5 

Sursa: Anuarul statistic al României, diverse ediţii. 

 

3. Reducerea gradului de ocupare a forţei de muncă s-a produs în 
România, după anul 1990, preponderent în industrie. În perioada 1950-1990, în 
industrie şi construcţii se manifesta un fenomen de supraocupare, prin 
supralicitarea cerinţelor progresului, prin creşterea productivităţii, prin 
transferul excesiv al populaţiei ocupate din activităţi cu productivitate redusă 
spre cele cu productivitate mai înaltă, urmărindu-se plusul de calificare şi 
competenţă necesar ca şi utilizarea deplină a capitalului uman. Acest potenţial 
nu a putut fi, însă, valorificat corespunzător, deoarece după cum am menţionat, 
în anii 1990, ţările dezvoltate se aflau, ele însele, în recesiune, pieţele 
respective erau suprasaturate de toată gama produselor ce puteau fi oferite de 
industria românească, produse caracterizate, bineînţeles, printr-un nivel tehnic 
şi calitativ sub cel al pieţelor statelor industrializate. 

În aceste condiţii, nu numai economia României, dar şi economiile 
mature, dezvoltate au avut de suferit în urma aplicării unor soluţii proprii 
teoriilor clasice sau neoclasice, în ambele grupuri de state, în tranziţie şi 
dezvoltate, punerea teoriilor în practică dovedindu-se neviabilă. Aceste evoluţii 
generale ale economiei au avut un impact rapid şi profund negativ asupra 
ocupării forţei de muncă. 

Dar acest impact a fost diferit ca magnitudine şi consecinţe în România 
şi în alte ţări în tranziţie faţă de statele dezvoltate. În ţările avansate, impactul a 
fost relativ mai redus şi potenţialul productiv le-a permis să se redreseze destul 
de repede; pe când, în România, s-a manifestat o criză structurală profundă, ce 
a afectat în primul rând sectorul secundar, unde cuantumul populaţiei ocupate 
a salariaţilor a scăzut accentuat şi continuu, de la an la an. 

În încercarea de a rezolva această criză, s-a recurs la soluţia creşterii 
ocupării în agricultură şi în sectorul serviciilor. Acest demers nu a dus la un 
spor aşteptat de venit, deoarece agricultura (care a înregistrat cea mai 
importantă creştere a ocupării, în valori absolute şi relative) nu dispunea de 
condiţiile desfăşurării unei activităţi profitabile, de înaltă productivitate, nici 
măcar de nivel mediu. Ca urmare, România are o situaţie singulară în Europa, 
populaţia ocupată în agricultura românească având o pondere în total, în anul 



 

 

 

76 

2000, de 45,2% faţă de media UE de 4,4% (valorile fiind cuprinse între 1,5% în 
Marea Britanie şi 18,7% în Grecia). În grupul ţărilor candidate UE, această 
pondere variază între 5,2% în Republica Cehă şi 20,7% în Lituania, România – 
cu 45,2%, având cuantumul cel mai ridicat. 

4. Populaţia ocupată în industrie a înregistrat în România o scădere 
accentuată, astfel încât cu 25,8% populaţia ocupată în industrie, în 2000, ţara 
noastră se situa sub media UE de 26,9%. Celelalte ţări candidate deţin valori 
de 33-40% (Republica Cehă 39,9%, Slovenia 37,3%, Slovacia 34,7% etc.). 

Această schimbare masivă, prin scăderea ocupării forţei de muncă în 
industria românească se remarcă în comparaţie cu evoluţiile din ţările 
candidate care înregistrează, în perioada 1993-2000, ale acestui indicator până 
la 20%, în timp ce în România reducerea este de 40%. 

Putem concluziona că, în România, în perioada tranziţiei, s-a petrecut o 
destructurare a industriei, un fenomen de dezindustrializare faţă de cel de 
industrializare forţată din perioada anterioară. 

5. Relevantă pentru nivelul competitivităţii în industrie este structura 
sectorială a ocupării forţei de muncă, structură care conferă şi îmbină durabili-
tatea ocupării cu securitatea venitului salarial. 

În industria românească, în perioada tranziţiei, pe fondul unei reduceri 
drastice a numărului de salariaţi, cele mai mari diminuări se regăsesc în 
activităţile, de regulă, cele mai profitabile pe plan naţional, dar şi la export 
(maşini şi echipamente, echipamente, aparatură radio tv şi comunicaţii, 
aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie, maşini 
şi aparate electrice), care înregistrează scăderi cuprinse între 25% şi 40%, dar 
şi în unele industrii energofage şi poluante: chimie, fibre sintetice şi artificiale, 
prelucrare cauciuc şi mase plastice, celuloză, hârtie şi carton). 

Printre economiile în tranziţie, industria prelucrătoare românească 
înregistrează unul dintre cei mai mari indici ai schimbărilor structurale, fiind 
urmată de Republica Cehă, Slovacia şi Polonia, ceea ce reflectă magnitudinea 
deosebită a acestor schimbări. 

6. Dintre indicatorii ocupării forţei de muncă analizaţi, singurul care a 
avut în perioada 1991-2000, o dinamică ascendentă în industriile prelucrătoare 
a fost productivitatea muncii. Dar această dinamică a fost destul de slabă, 
nivelul anului 1990 fiind atins, în general, începând cu 1995. De asemenea, în 
comparaţie cu industria din ţările OCDE şi membre UE, acest indicator este în 
România, inferior de 10-12 ori. 

Un alt aspect nedorit este faptul că aceste creşteri de productivitate au 
fost obţinute numai prin reducerea mai rapidă a numărului populaţiei ocupate 
sau a salariaţilor fără să se obţină sporuri ale producţiei, ceea ce poate duce la 
amplificarea inflaţiei (ceea ce s-a şi produs în economia românească). 

7. Veniturile salariale în industria românească au, de asemenea, o 
evoluţie nesatisfăcătoare, constatându-se tendinţe contrare celor din ţările 
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industrializate şi chiar celor din ţările în curs de dezvoltare. În România, 
salariile au o pondere modestă în PIB, iar fiscalitatea este exagerată, crescând 
ponderea impozitelor şi a altor contribuţii sociale. Prin aplicarea unor politici 
severe de salarizare, se ajunge, de fapt, la pierderi de bunuri materiale şi 
spirituale. Astfel, nu se stimulează nici ridicarea nivelului de calificare şi 
acumulare de noi cunoştinţe şi valoarea adăugată este lipsită de aportul sporit 
al acestor componente principale, salariile. 

8. Aspectele prezentate pot fi rezumate în câteva caracteristici ale 
evoluţiei resurselor umane în industria românească şi anume: subocupare, 
şomaj, performanţe scăzute şi involuţii competitive, insecuritate a veniturilor şi 
socială, prin polarizarea veniturilor şi extinderea sărăciei. 

Spre deosebire de ţările avansate, unde se practică o politică de 
stimulare a utilizării durabile a forţei de muncă, în România tendinţa a fost de 
marginalizare a resursei umane, sub toate cele trei dimensiuni: economică, 
educaţional-formativă şi socială. 

În aceşti ultimi 12 ani, s-a pierdut din vedere faptul că ocuparea forţei de 
muncă – prin repercusiunile multiple şi complexe, pe termen lung – reprezintă 
o problemă de securitate naţională, de răspundere guvernamentală, de 
management la nivel macro şi microeconomic. 

9. Pentru apropierea şi alinierea performanţelor industriei, în domeniul 
utilizării resurselor umane, la realităţile şi dezideratele UE, este necesar se se 
examineze posibilitatea adoptării şi aplicării unui pachet novator de politici, 
urmărind obiectivele strategiei ocupării adoptate de Consiliul European în 
1997. Cele trei componente integrate ale SEO (Strategia Europeană pentru 
Ocupare) sunt următoarele: 

 continuarea dezvoltării unei politici macroeconomice coordonate, 
fundamentate pe o piaţă interioară performantă; 

 mobilizarea ansamblului politicilor comunitare în serviciul 
ocupării forţei de muncă; 

 coordonarea politicilor de ocupare ale statelor membre pe baza 
orientărilor comune privind concomitent obiectivele şi mijloacele, 
convergenţa cu obiective stabilite în comun, controlabile în mod 
sistematic, periodic actualizate şi care ar trebui să fie cuprinse în 
planuri de acţiune naţionale pentru ocupare, stabilite de fiecare 
din statele membre. 

Rezultă că nu se pot crea condiţii pentru locuri de muncă, mai multe şi 
mai bune, în industria românească, în afara unor politici economice orientate 
spre stabilitate şi dezvoltare. Pe de altă parte, politicile macro şi 
mezoeconomice nu pot fi susţinute fără reforme structurale pe piaţa muncii. 
Deci, ideea de rigiditate a pieţei muncii în privinţa restructurării şi modernizării 
ei, care exista acum aproximativ 10 ani, a fost abandonată. În prezent, pe plan 
mondial, în cadrul UE, piaţa muncii cunoaşte – la nivel conceptual şi de 
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practică economică – un amplu proces de restructurare, reformare, inovare, 
integrându-se organic în strategiile globale ale creşterii economice şi 
dezvoltării sustenabile. 

2.3. Valenţele factorului progres tehnic în dezvoltarea 

durabilă a industriei 

Progresul tehnic (PT) reprezintă un proces amplu de „perfecţionare a 
mijloacelor de producţie, a tehnologiilor, a formelor de organizare a producţiei, 
precum şi de înnoire (modernizare) a produselor”. 

Progresul tehnic a devenit forţa motrice a creşterii economice, asigurând 
dezvoltarea forţelor de producţie, perfecţionarea organizării producţiei şi a 
muncii, perfecţionarea forţei de muncă, realizarea progresului economic. 

Progresul tehnic constă atât în perfecţionarea tehnicii şi tehnologiilor de 
fabricaţie, cât şi a metodelor de organizare a producţiei şi a muncii. 

Generatoare de progres tehnic sunt, prin definiţie, perfecţionările tehnice, 
tehnologice, dar şi progresul în domeniul ştiinţei. Realizarea PT presupune, 
concomitent, şi crearea condiţiilor adecvate pentru integrarea forţei de muncă 
în cadrul sistemului tehnologic. Între ştiinţă şi tehnologie există raporturi de 
intercondiţionare reciprocă. Contribuţia ştiinţei la progresul tehnologic depinde 
de gradul de dezvoltare economică a societăţii, abundenţa resurselor naturale, 
gradul de dezvoltare a ştiinţei, nivelul de pregătire a forţei de muncă etc. Pentru 
ca progresele din domeniul ştiinţei să determine avantaje tehnologice palpabile 
este nevoie de o amplă reţea de comunicare între activitatea de cercetare 
ştiinţifică şi activitatea industrială, astfel încât să se asigure prelucrarea şi 
încorporarea noilor cunoştinţe în producţie. Este necesar să se stabilească o 
legătură între accesul organizat şi sistematic al forţei de muncă la informaţia 
ştiinţifică şi ritmul dezvoltării tehnologice. Între descoperirile ştiinţifice şi 
utilizarea lor în cadrul sistemului tehnologic există puternice interacţiuni, dar şi 
o autonomie relativă. Progresul ştiinţific nu este o condiţie suficientă pentru 
realizarea progresului tehnic. Integrarea noilor descoperiri ştiinţifice în sistemul 
tehnologic sub formă de inovaţii depinde de capacitatea complexului tehnico-
economic naţional de a le adapta la mediul concret. Inovarea este, în acelaşi 
timp, rezultatul combinării factorilor de producţie. Inovarea presupune reali-
zarea şi îmbunătăţirea produselor, perfecţionarea şi introducerea în fabricaţie a 
noi tehnologii (inovarea de proces), dar şi implementarea a noi metode de 
organizare a producţiei şi a muncii, a noi resurse de materii prime. 

Intensitatea procesului inovaţional nu este constantă deoarece inovaţia 
tehnologică nu este uniform răspândită în interiorul sistemului. Inovaţia se 
concentrează în anumite sectoare-cheie. În aceste sectoare procesul 
inovaţional tinde spre crearea unui mediu favorizant. Pe măsura dezvoltării 
tehnologice, colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor a dobândit o 
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tot mai mare importanţă, iar mijloacele utilizate în acest scop au devenit tot mai 
numeroase. Societatea umană tinde tot mai mult să devină o societate 
informaţională. Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale determină modificări 
majore în structura economică, oferind în acelaşi timp noi posibilităţi pentru 
ocuparea forţei de muncă. Utilizarea rapidă şi pe scară extinsă a noilor 
descoperiri ştiinţifice în cadrul sistemului tehnologic, dar şi extinderea rolului 
mecanismelor de piaţă au efecte contradictorii în ceea ce priveşte evoluţia 
nivelului tehnologic al diferitelor economii naţionale. Dezvoltarea tehnologiilor 
de vârf presupune dominaţia anumitor firme care utilizează înalta tehnologie şi 
care au o capacitate de inovare deosebită. 

Ţările industrializate care deţin supremaţia în domeniul tehnologiilor de 
vârf pot fi considerate şi ţări „inovatoare”. Ţările nou-industrializate sau în curs 
de dezvoltare care preiau tehnologiile folosite în ţările dezvoltate devin ţări 
„imitatoare”. Dar, pentru aceasta este necesară şi o bază industrială, informa-
ţională, ştiinţifică capabilă să preia şi să utilizeze descoperirile tehnologice ale 
ţărilor industrializate. În aceste condiţii un rol deosebit revine firmelor in-
dustriale care trebuie să se adapteze noilor cerinţe ale pieţei, pentru a face faţă 
concurenţei acerbe. Ele trebuie să coopereze şi cu oamenii de ştiinţă, să fie 
deschise la noile descoperiri tehnologice şi să aibă capacitate de inovare. Deşi, 
începând din 1985 s-a acordat o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice, totuşi, 
întreprinderile industriale fac abia primii paşi în domeniul inovării industriale. 

Dezvoltarea durabilă a industriei nu se poate realiza decât pe baza 
progresului tehnologic. Progresul tehnologic este perceput ca mijloc de 
diversificare a produselor industriale şi de sporire a calităţii acestora, dar şi de 
schimbări structurale în industrie. Tranziţia de la un sistem tehnologic la altul 
implică stimularea creativităţii forţei de muncă, prin care se asigură 
exploatarea noilor tehnologii. În cazul extinderii tehnologiilor informaţionale, 
rolul ofertei de forţă de muncă sporeşte substanţial. Numai un personal cu o 
calificare corespunzătoare determină prelucrarea eficientă a unui volum tot mai 
mare de date şi informaţii, fiind capabil să ia deciziile care se impun. 

Progresul tehnologic prin mutaţiile pe care le produce asupra aparatului 
productiv contribuie la schimbarea raporturilor dintre factorii de producţie. În 
condiţiile globalizării, schimbările tehnologice din ţările dezvoltate au un efect 
direct şi asupra industriei din ţara noastră, ceea ce impune din partea firmelor 
industriale româneşti capacitate de acumulare a noilor tehnologii. 

2.3.1. Elemente ale activităţii de cercetare-dezvoltare 

În ţara noastră s-a acordat o atenţie deosebită activităţii de cercetare-
dezvoltare începând din anul 1985. În continuare, vom prezenta o analiză a 
perioadei 1985-1999. 

În perioada 1985-1989 numărul unităţilor de cercetare ştiinţifică, inginerie 
tehnologică şi proiectare a crescut de la 332 în anul 1985, la 343 în anul 1989. 
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Numărul unităţilor de cercetare ştiinţifică s-a menţinut constant, 
înregistrându-se 62 în 1985, respectiv 63 în anul 1989. Unităţile mixte de 
cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare au cunoscut o uşoară 
creştere a numărului lor de la 74 în 1985, la 83 în anul 1989. 

Reţeaua unităţilor de cercetare ştiinţifică, alături de institutele de inginerie 
tehnologică şi proiectare mai cuprinde şi staţiunile de cercetare şi producţie 
agricolă al căror număr era de 92 de unităţi în anul 1985 şi 93 de staţiuni în 
anul 1989. 

Numărul salariaţilor din unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnolo-
gică şi proiectare a înregistrat o creştere în anul 1989 cu 11.351 de persoane 
faţă de numărul înregistrat în anul 1985, respectiv 158.613 salariaţi. 

Personalul de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică a fost 
estimat la 35.648 de persoane în anul 1985, respectiv 39.530 de salariaţi în 
anul 1989. În activitatea de inginerie tehnologică personalul de specialitate a 
cunoscut o creştere sistematică în perioada 1985-1988, ajungând la 30.648 de 
angajaţi în anul 1988. În anul următor numărul acestora a scăzut cu 2.074 de 
persoane. În activitatea de proiectare personalul de specialitate a înregistrat 
oscilaţii anuale, numărul angajaţilor variind de la 29.170 de persoane în anul 
1985, la 27.811 de salariaţi în anul 1986, respectiv 28.971 de persoane în anul 
1989. 

Numărul salariaţilor cu studii superioare reprezentau în medie 35% din 
numărul total al salariaţilor din unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie 
tehnologică şi proiectare. În industrie îşi desfăşurau activitatea cel mai mare 
număr de specialişti cu studii superioare. Numărul salariaţilor cu studii 
superioare din industrie a crescut de la 36.860 de persoane în anul 1985, la 
39.678 de angajaţi în anul 1989. În industria prelucrătoare lucra cel mai mare 
număr de specialişti cu studii superioare. În anul 1985 numărul angajaţilor cu 
studii superioare era estimat la 34.220 de persoane, iar în anul 1989 acesta a 
atins cifra de 36.954 de specialişti. 

În industria extractivă numărul angajaţilor cu studii superioare era foarte 
mic, respectiv 3.042 de persoane în anul 1988 şi 2.724 de specialişti în anul 
1989. 

În construcţii numărul salariaţilor cu studii superioare din unităţile de 
cercetare a crescut de la 4.908 persoane în anul 1985, la 5.779 de angajaţi în 
anul 1989, ceea ce reprezenta 9,68% din numărul total al cercetătorilor la nivel 
naţional. 

În agricultură, în staţiunile de cercetare numărul maxim de specialişti a 
fost înregistrat în anul 1987, respectiv 7.573 de persoane, reprezentând 
12,88% din numărul total al cercetătorilor la nivel naţional. În anul 1989, 
numărul acestora a scăzut la 6.542 de specialişti, respectiv 10,96% din 
numărul total al cercetătorilor la nivel naţional. În învăţământ numărul 
cercetătorilor a atins cifra de 1.066 de persoane în anul 1989. În domeniul 
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sănătăţii şi asistenţei sociale numărul maxim de cercetători a fost înregistrat în 
anul 1988 şi anume 2.935 de angajaţi, respectiv 4,98% din numărul total al 
cercetătorilor existenţi în ţară. În anul 1989 a avut loc o reducere a specialiştilor 
din cercetarea medicală la 2.642 de angajaţi, ceea ce reprezenta 4,43% din 
numărul total al specialiştilor din cercetare la nivel naţional (anexa nr. 2.7). 

În perioada 1990-1993 numărul de unităţi de cercetare-dezvoltare şi 
proiectare a crescut în comparaţie cu perioada 1985-1989 la 369 de institute în 
anul 1990, 423 de unităţi în anul 1992, respectiv 493 în anul 1993. Dintre 
acestea, unităţile de cercetare-dezvoltare şi-au majorat numărul de la 171 de 
unităţi în anul 1990 la 211 în anul 1992, respectiv 291 în anul 1993. 

În cazul institutelor de proiectare pentru obiective de investiţii, deşi, în 
general, a avut loc o creştere a numărului acestora, totuşi s-au înregistrat şi 
oscilaţii de la 52 în anul 1990, la 59 în anul 1992 şi o uşoară reducere la 51 în 
anul 1993. 

Staţiunile centrale şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă nu şi-au 
majorat numărul prea mult în comparaţie cu perioada 1985-1989, dar şi în 
acest caz numărul lor a oscilat de la 98 în anul 1990, la 93 în anul 1991, 
respectiv 95 în anul 1993. 

Numărul de salariaţi a scăzut în perioada 1990-1993 în comparaţie cu 
perioada 1985-1989. În anul 1990 s-au înregistrat 148.513 salariaţi cu 21.451 
de angajaţi mai puţin, ulterior scăzând la 123.064 de salariaţi în 1992, respectiv 
113.267 de angajaţi în anul 1993. Dintre aceştia numărul salariaţilor cu studii 
superioare a scăzut la 55.957 de persoane în anul 1990 (cu 3.713 mai puţin 
decât în anul 1989), la 46.975 de angajaţi în anul 1991, la 44.240 de salariaţi în 
anul 1993. 

În activitatea de cercetare-dezvoltare numărul angajaţilor a crescut la 
74.736 de persoane în anul 1991 pentru a înregistra o puternică scădere în 
anul 1993, la 65.750 de persoane cu 2.354 de angajaţi mai puţin decât în anul 
1989. 

În activitatea de proiectare pentru obiective de investiţii numărul sala-
riaţilor a scăzut drastic în perioada 1990-1993 faţă de intervalul 1985-1989, 
ajungând la 22.819 angajaţi în anul 1991, respectiv 12.535 de salariaţi în anul 
1993, cu 16.436 de persoane mai puţin decât în anul 1989. 

Conform datelor statistice, în perioada 1991-1993, numărul de unităţi de 
cercetare-dezvoltare şi proiectare a crescut de la 382 de institute în anul 1991, 
la 493 de unităţi de cercetare în anul 1993. Dintre acestea cele mai multe 
funcţionau în agricultură, silvicultură, piscicultură şi în industria prelucrătoare. 
Se remarcă faptul că în anii 1991 şi 1992 numărul staţiunilor de cercetare din 
agricultură, silvicultură, piscicultură (112 staţiuni în anul 1991, respectiv 117 
staţiuni de cercetare în anul 1992) depăşea numărul de institute de cercetare 
din industria prelucrătoare (86 de institute în anul 1991, respectiv 108 institute 
în anul 1992). 
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În anul 1993, s-au înregistrat 143 de institute de cercetare în industria 
prelucrătoare şi 116 staţiuni de cercetare în agricultură, silvicultură, 
piscicultură. În industria extractivă erau 11 institute de cercetare în anii 1991 şi 
1992, apoi numărul acestora a crescut la 13 în anul 1993, ceea ce reprezintă 
2,63% din numărul total al unităţilor de cercetare. În construcţii, numărul 
institutelor de cercetare-dezvoltare şi proiectare a oscilat de la 45 în anul 1991, 
la 49 în 1992, respectiv 44 în anul 1993. În transporturi s-au înregistrat 6 
institute în anul 1991, scăzând în următorul an la 4, pentru ca în anul 1993 să 
crească la 7 unităţi. În sectorul serviciilor publice numărul institutelor de 
cercetare era de 4 în anul 1991, s-a redus la 3 în anul 1992, crescând în 1993 
la 7 unităţi. Numărul de salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare şi 
proiectare a scăzut în perioada 1991-1993 cu 19.368 de angajaţi. În aceste 
condiţii, se observă creşterea numărului de salariaţi în agricultură, silvicultură, 
piscicultură de la 25.291 de persoane în anul 1991, la 28.556 de angajaţi în 
anul 1992, respectiv 26.724 de salariaţi în anul 1993. În industria prelucrătoare 
numărul salariaţilor a scăzut de la 52.372 de persoane în anul 1991, cu 8.356 
de angajaţi în anul 1993. În industria extractivă numărul salariaţilor a scăzut de 
la 6.621 de persoane, în anul 1991 la 4.696 în 1993. În construcţii, deşi numărul 
institutelor a rămas aproximativ acelaşi, numărul salariaţilor a scăzut la 
jumătate, de la 12.229 de angajaţi în anul 1991, la 6.657 de salariaţi în anul 
1993. În transporturi numărul de salariaţi a scăzut de la 3.237 de salariaţi în 
anul 1991 la 2.117 angajaţi în anul 1993. În domeniul serviciilor publice 
numărul angajaţilor a scăzut puternic de la 9.219 în anul 1991, la 2.884 de 
salariaţi în anul 1992 pentru a creşte în următorul an cu 5.061 de angajaţi. La 
nivel naţional, numărul salariaţilor din cercetare cu studii superioare a scăzut 
de la 46.975 de persoane în 1991, la 44.240 de specialişti în anul 1993, ceea 
ce reprezenta 39% din numărul total al salariaţilor din activitatea de cercetare-
dezvoltare şi proiectare. În staţiunile de cercetare din agricultură, silvicultură, 
piscicultură, numărul salariaţilor cu studii superioare a variat de la 3.987 de 
specialişti în anul 1991, la 5.251 de salariaţi cu studii superioare în anul 1992, 
la 4.493 de cercetători în anul 1993, ceea ce reprezenta doar 16,81% din 
numărul total al angajaţilor. 

În industria prelucrătoare, numărul angajaţilor cu studii superioare a 
scăzut la 19.146 de cercetători, respectiv 43,49% din numărul total al 
salariaţilor din acest sector al economiei naţionale. În industria extractivă, în 
anul 1993, specialiştii cu studii superioare reprezentau 44% din numărul total al 
salariaţilor. 

În construcţii, numărul salariaţilor cu studii superioare a scăzut de la 
4.594 de specialişti în anul 1991, la 2.866 în anul 1993. De asemenea, în 
transporturi şi telecomunicaţii numărul angajaţilor cu studii superioare a scăzut 
la 913 specialişti în anul 1993 cu 409 mai puţin decât în 1991. În domeniul 
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serviciilor publice, s-au înregistrat în anul 1993, 3.348 de salariaţi cu studii 
superioare, ceea ce reprezenta 42,13% din numărul total al angajaţilor. 

În perioada 1994-1997 numărul de unităţi de cercetare a crescut de la 
591 în 1994 la 616 institute în anul 1996, respectiv la 645 în anul 1997. Cele 
mai multe unităţi s-au înregistrat în sectorul întreprinderi, respectiv 496 de 
institute în anul 1997. În sectorul guvernamental au funcţionat 109 unităţi în 
anul 1997, iar în învăţământul superior 40 de unităţi. 

În timp ce numărul de unităţi de cercetare a crescut, numărul de salariaţi 
a scăzut la 117.046 în anul 1994, diminuându-se până la 92.822 în 1997. Cei 
mai mulţi salariaţi s-au înregistrat în sectorul întreprinderi şi anume 68.702 
angajaţi în anul 1997.  

În sectorul guvernamental lucrau 18.493 de salariaţi în anul 1997. În 
învăţământul superior lucrează cei mai puţini salariaţi, respectiv 5.627 de 
persoane.  

Cele mai multe unităţi de cercetare sunt proprietate de stat (543 în anul 
1997), urmate de cele aflate în proprietate mixtă (53 de institute în anul 1997) 
şi privată (49 de institute în anul 1997). 

Dintre salariaţii din institutele de cercetare doar 23% erau cercetători 
atestaţi în anul 1997. Numărul persoanelor cu studii superioare s-a menţinut 
constant, respectiv 33.039 în anul 1997. 

Cei mai mulţi dintre salariaţii din sectorul întreprinderi sunt concentraţi în 
industria prelucrătoare şi anume 25.337 în anul 1997. 

În ramura construcţii metalice, maşini şi echipamente lucrează 15.960 de 
salariaţi, în timp ce în chimie şi fibre sintetice şi artificiale îşi desfăşoară 
activitatea 3.558 de angajaţi. O altă ramură care dispune de un personal de 
cercetare semnificativ este cea textilă, produse textile, confecţii din textile, 
blănuri, pielărie şi încălţăminte cu 1.151 de salariaţi, dar şi metalurgia care are 
2.212 angajaţi în cercetare. Agricultura, silvicultura şi piscicultura se remarcă 
cu 7.117 salariaţi, din care 2.369 sunt cercetători. Conform datelor statistice, se 
observă că numărul cercetătorilor a scăzut în perioada 1995-1997 la 30.663 de 
persoane.  

Cei mai mulţi îşi desfăşoară activitatea în domeniul ştiinţelor inginereşti şi 
tehnologie, respectiv 19.667 de persoane şi în domeniul ştiinţelor naturale şi 
exacte, respectiv 5.968 de salariaţi. 

În următorii ani 1998-1999 numărul de unităţi de cercetare a scăzut la 
643, respectiv 626 de institute (din care în sectorul întreprinderi au fost 473, iar 
în sectorul guvernamental s-au înregistrat 109 unităţi).  

În anul 1998 din cele 643 de institute de cercetare 490 se aflau în 
proprietate de stat, iar 153 în proprietate privată. În anul următor, unităţile de 
cercetare erau în proprietate de stat în număr de 444 de institute şi 182 în 
proprietate privată.  
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Numărul salariaţilor a scăzut la 62.832 de persoane în anul 1998, 
respectiv 76.744 de angajaţi în 1999. 

2.3.2. Evoluţia principalilor indicatori de cercetare-dezvoltare 

Cheltuielile curente ale unităţilor de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnolo-
gică şi proiectare au fost în continuă creştere de la 15.713 milioane de lei în 
anul 1985, la 18.449 de milioane de lei în anul 1989. Cheltuielile curente ale 
unităţilor de cercetare au fost repartizate pe următoarele tipuri de activităţi: 

 lucrări de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică; 

 proiectare obiective de investiţii; 

 producţie; 

 alte lucrări şi servicii. 
Pentru lucrările de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică cheltuielile 

curente au variat de la 6.670 de milioane de lei în anul 1985 la 6.786 de 
milioane de lei în anul 1986, respectiv 6.883 de milioane de lei în anul 1988. În 
anul 1989 au înregistrat o uşoară scădere la 6.864 de milioane de lei. 

Pentru proiectare obiective de investiţii cheltuielile curente au variat de la 
3.232 de milioane de lei în anul 1985 la 3.204 milioane de lei în 1986, respectiv 
2.954 de milioane de lei în anul 1988. În anul 1989 au crescut la 3.106 milioane 
de lei. 

Pentru producţie, cheltuielile curente alocate au înregistrat o continuă 
creştere de la 5.020 de milioane de lei în anul 1985 la 7.016 milioane de lei în 
anul 1987, respectiv 7.887 de milioane de lei în anul 1989, ceea ce a 
reprezentat 42,75% din totalul cheltuielilor de cercetare. 

Cheltuielile curente ale unităţilor de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnolo-
gică şi proiectare au fost alocate, în principal, industriei, acestea fiind în 
creştere de la 9.833 de milioane de lei în anul 1985, la 11.041 de milioane de 
lei în anul 1989. În industria extractivă cheltuielile curente de cercetare au atins 
nivelul maxim în anul 1987, respectiv 724 de milioane de lei. Ulterior au scăzut, 
ajungând la 612 milioane de lei în anul 1989. În industria prelucrătoare au fost 
alocate cele mai mari cheltuieli curente care au crescut de la 9.223 de milioane 
de lei în 1985 la 10.429 de milioane de lei în anul 1989, ceea ce a reprezentat 
56,52% din volumul total al cheltuielilor curente de cercetare repartizate la nivel 
naţional. În construcţii, cheltuielile curente s-au menţinut în perioada 1985-
1989, la un nivel constant, înregistrându-se în anul 1989, o sumă de 1.195 de 
milioane de lei. Agricultura reprezintă o ramură care secondează industria 
prelucrătoare din punct de vedere al cheltuielilor curente de cercetare 
repartizate, acestea majorându-se de la 3.327 de milioane de lei în anul 1985 
la 4.867 de milioane de lei în anul 1989. În transporturi cheltuielile curente de 
cercetare s-au menţinut la un nivel aproximativ constant, înregistrându-se 347 
de milioane de lei în anul 1986, respectiv 338 de milioane de lei în anul 1989. 
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În ramura ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială se remarcă scăderea 
cheltuielilor curente de cercetare de la 557 de milioane de lei în anul 1985 la 
428 de milioane de lei în anul 1989. 

Investiţiile efectuate de unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie 
tehnologică şi proiectare au crescut de la 1.657 de milioane de lei în anul 1985 
la 2.417 milioane de lei în anul 1989. Cele mai mari fonduri de investiţii au fost 
alocate industriei. Fondurile de investiţii repartizate au crescut de la 1.097 de 
milioane de lei în anul 1985 la 1.731 de milioane de lei în anul 1989. Dintre 
acestea cea mai mare parte a fost alocată industriei prelucrătoare. Fondurile 
de investiţii repartizate industriei prelucrătoare au crescut de la 1.080 de 
milioane de lei în anul 1985 la 1.679 de milioane de lei în anul 1989, ceea ce a 
reprezentat 69,46% din fondurile totale de investiţii alocate cercetării ştiinţifice. 
Fondurile de investiţii efectuate de unităţile de cercetare ştiinţifică din ramura 
construcţii au atins nivelul maxim de 147 de milioane de lei în anul 1986, în anii 
următori scăzând până la 103 milioane de lei în anul 1989. 

Agricultura este a doua ramură a economiei naţionale care a beneficiat 
de fonduri de investiţii semnificative. Acestea au atins nivelul maxim în anul 
1988, respectiv 577 de milioane lei. În anul 1989, fondurile de investiţii au 
scăzut la 407 milioane lei. În silvicultură, investiţiile efectuate de unităţile de 
cercetare ştiinţifică au variat de la 47 de milioane de lei în anul 1985 la 18 
milioane de lei în 1987, respectiv 23 de milioane de lei în anii 1988 şi 1989. 

În învăţământ se observă oscilaţii puternice de la un an la altul. În anul 
1985 investiţiile au fost situate sub 0,5 milioane de lei, apoi în 1986 şi 1988 
investiţiile alocate au fost de 3, respectiv 6 milioane lei. În anii 1987 şi 1989 in-
vestiţiile au fost majorate la 42 de milioane de lei, respectiv 55 de milioane lei. 

În ramura ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială fondurile de investiţii 
efectuate de unităţile de cercetare ştiinţifică au oscilat de la 25 de milioane de 
lei în anii 1985 şi 1987 la 13 milioane de lei în anul 1986 pentru a se majora la 
60 de milioane de lei în anul 1989. 

Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare au fost de 
15.552 de milioane de lei preţuri curente în anul 1990, 92.328 de milioane de lei 
preţuri curente în anul 1992, respectiv 335.059 de milioane de lei preţuri 
curente în anul 1993. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată 
cheltuielilor curente, peste 90%, iar un procent mai mic este alocat investiţiilor. 
În anul 1990, au fost alocate 92,88% pentru cheltuielile curente şi 7,11% pentru 
investiţii. În anul 1992 au fost repartizate 93,07% cheltuielilor curente şi 6,92% 
pentru investiţii. În anul 1993 cheltuieli curente au avut o pondere de 96,78%, 
iar investiţiile au reprezentat 3,21%. 

Veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare au crescut de la 18.015 
milioane de lei preţuri curente în anul 1990, la 92.345 de milioane de lei preţuri 
curente în anul 1992, la 328.725 de milioane de lei preţuri curente în anul 1993. 
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Veniturile din contractele de cercetare-dezvoltare au crescut de la 6.976 
de milioane de lei preţuri curente în 1990 la 41.332 de milioane de lei preţuri 
curente în anul 1992, respectiv 151.053 de milioane de lei preţuri curente în 
anul 1993. În acelaşi timp, veniturile din contractele de proiectare pentru 
obiectivele de investiţii au crescut de la 3.767 de milioane de lei preţuri curente 
în anul 1990, la 32.106 milioane de lei preţuri curente în anul 1993. 

De asemenea, veniturile din activitatea de producţie s-au majorat de la 
6.607 milioane de lei preţuri curente în anul 1990, la 123.958 de milioane de lei 
preţuri curente, în anul 1993. 

Cheltuielile curente s-au majorat în perioada analizată de la 17.321 de 
milioane de lei preţuri curente în anul 1991, la 155.726 de milioane de lei 
preţuri curente în anul 1993. În anul 1991, cheltuielile curente după sursa de 
finanţare au provenit de la bugetul de stat în proporţie de 26,7%, de la bugetul 
fondului special în proporţie de 43,2% (respectiv 7.483 de milioane de lei 
preţuri curente), de la agenţi economici în proporţie de 20% (respectiv 3.464 de 
milioane de lei preţuri curente) şi din alte surse în proporţie de 10,1% (1.749 de 
milioane de lei preţuri curente). 

În anul 1992, cheltuielile curente au fost finanţate în proporţie de 26% de 
la bugetul de stat. Au crescut cheltuielile finanţate de la bugetul fondului special 
la 22.221 de milioane de lei preţuri curente, reprezentând 49,2% din cheltuielile 
totale, mai mult cu 6% decât în anul 1991. Ponderea cheltuielilor provenite de 
la agenţii economici a scăzut la 17,7%. De asemenea, ponderea cheltuielilor 
din alte surse a scăzut la 7,1%. În anul 1993, structura surselor de finanţare s-a 
modificat. Ponderea cheltuielilor de la bugetul de stat a fost de 14,5%, 
respectiv 22.606 milioane de lei preţuri curente. Cheltuielile finanţate de la 
bugetul fondului special au avut o pondere de 60,4%, în timp ce finanţarea de 
la agenţii economici a scăzut la 16,8%. Din alte surse au fost asigurate 8,3% 
din cheltuielile curente. 

În anul 1991, cheltuielile curente în valoare de 17.321 de milioane de lei 
au fost repartizate în proporţie de 24,9% pentru cercetare fundamentală, 69,6% 
pentru cercetare aplicativă şi 5,5% pentru dezvoltare experimentală. În anul 
1992, cheltuielile curente au fost repartizate în proporţie de 21% pentru 
cercetarea fundamentală. Pentru cercetarea aplicativă s-au alocat 71,5% din 
cheltuielile curente, respectiv 32.293 de milioane de lei. Pentru dezvoltarea 
experimentală s-au repartizat 3.387 de milioane de lei, respectiv 7,5%. În anul 
1993, din cele 155.726 de milioane de lei, s-au repartizat 110.148 de milioane 
de lei (70,7%) pentru cercetarea aplicativă, cercetării fundamentale revenindu-i 
32.820 de milioane de lei (21,1%). Pentru dezvoltarea experimentală 
cheltuielile au crescut la 12.758 de milioane de lei, ceea ce reprezenta 8,2% 
din suma totală a cheltuielilor curente. 

Analizând datele statistice privind cheltuielile finanţate de la bugetul de 
stat, pe principalele programe naţionale, se remarcă faptul că în anul 1991 
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pentru dezvoltarea tehnologică s-au repartizat 19,6% din totalul cheltuielilor, 
respectiv 907 milioane de lei preţuri curente. Pentru programele socioumane în 
acelaşi an s-au alocat 712 milioane de lei preţuri curente, ceea ce a însemnat 
15,4% din totalul cheltuielilor. Au urmat din punct de vedere al importanţei 
programele pentru agricultură şi silvicultură, respectiv 14,7% (680 de milioane 
lei) din totalul cheltuielilor finanţate de la bugetul de stat. De sume mai mici au 
beneficiat programele pentru energie (287 de milioane de lei), informatizare 
(185 de milioane de lei) şi biotehnologie (134 de milioane de lei). În următorii 
doi ani ponderea cheltuielilor pentru dezvoltare tehnologică a crescut la 23,2% 
în 1992 (2.724 de milioane de lei) pentru a scădea la 14,9% (3.360 de milioane 
de lei preţuri curente) în anul 1993. Pentru programele socioumane ponderea a 
fost de 16,7% în anul 1992, respectiv 14,9% în anul 1993. Pentru programele 
din agricultură şi silvicultură, ponderea în totalul cheltuielilor a crescut la 18% 
(2.113 milioane de lei preţuri curente) în anul 1992, în următorul an reducându-
se la 13,1% (2.966 de milioane de lei preţuri curente). Se observă că a scăzut 
ponderea programelor pentru biotehnologie şi informatizare. Pentru 
programele de energie s-a alocat 8% din cheltuielile finanţate de la bugetul de 
stat în anul 1992 şi 5,1% în anul 1993 (1.164 de milioane de lei preţuri curente).  

Cheltuirile totale s-au majorat în perioada 1994-1997, ajungând la 
3.610.925 de milioane de lei preţuri curente. Dintre acestea peste 94% sunt 
repartizate cheltuielilor curente şi restul investiţiilor (cheltuielilor de capital). În 
anul 1995 cheltuielile totale au ajuns la 1.283.702 milioane de lei preţuri curente 
din care cheltuielile curente înregistrate au fost de 1.224.428 de milioane de lei 
preţuri curente. În anul 1996 cheltuielile totale au fost de 1.901.872 de milioane 
de lei preţuri curente din care numai 101.941 de milioane de lei preţuri curente 
au fost alocate pentru cheltuielile de capital (investiţii). În anul 1997 cheltuielile 
curente reprezentau 3.419.163 de milioane de lei preţuri curente, iar investiţiile 
erau egale cu 191.762 de milioane de lei preţuri curente. 

Cele mai multe cheltuieli de cercetare au fost efectuate în industria 
prelucrătoare, respectiv 69.700 de milioane de lei preţuri curente în anul 1997, 
din care 67.222 de milioane de lei preţuri curente (96,44%). Se detaşează net 
ramura construcţii metalice, maşini şi echipamente cu 55.342 de milioane de 
lei preţuri curente în 1997. Cheltuieli importante au avut loc în metalurgie, 
respectiv 5.423 de milioane de lei preţuri curente şi în ramura alte produse din 
minerale nemetalice, 1.809 milioane de lei preţuri curente. Şi chimia a 
beneficiat în anul 1997 de 2.497 de milioane de lei preţuri curente. 

În anul 1998 cheltuielile totale au crescut la 4.669.496 de milioane de lei 
preţuri curente, respectiv 5.926.696 de milioane de lei preţuri curente în anul 
1999. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli a fost repartizată sectorului 
întreprinderi, respectiv 3.585.208 milioane de lei în anul 1998 şi 4.566.229 de 
milioane de lei în anul 1999. 
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Din analiza datelor statistice se observă că ponderea cheltuielilor din 
sectorul întreprinderi a scăzut de la 85,67% din totalul cheltuielilor de cerceta-
re-dezvoltare în 1994, la 77,04% în anul 1999. În schimb, ponderea cheltuielilor 
din sectorul guvernamental s-a majorat la 20,34% în anul 1999. 

În schimb, cheltuielile de capital (investiţiile) în sectorul întreprinderi, s-au 
redus în anul 1998 la 119.307 milioane de lei preţuri curente pentru a creşte la 
157.883 de milioane de lei în anul 1999. 

Un aspect negativ îl reprezintă cheltuielile cu investiţiile (de capital) a 
căror pondere a fost în anul 1999 de numai 4,42% din totalul cheltuielilor de 
cercetare. În sectorul întreprinderi, cheltuielile cu investiţiile au reprezentat 
3,45% din totalul cheltuielilor de cercetare în anul 1999. Nivelul redus al 
cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare din toate cele trei sectoare 
(întreprinderi, guvernamental şi învăţământul superior) şi, implicit, a 
cheltuielilor de investiţii în domeniul cercetării, nu favorizează dezvoltarea unui 
climat propice inovării industriale. 

Analizând premisele financiare, ajungem la concluzii negative. Astfel, 
ponderea cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare în produsul intern brut 
(PIB) a scăzut de la 0,71% în anul 1996, la 0,41% în 1999. Se remarcă 
reducerea ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare din sectorul 
întreprinderi de la 0,52% la 0,30% din PIB. Aceeaşi tendinţă au înregistrat şi 
cheltuielile de cercetare-dezvoltare din sectorul guvernamental a căror pondere 
în PIB a fost de 0,08% în anul 1999. Ponderea cheltuielilor din învăţământul 
superior în PIB este nesemnificativă, respectiv 0,03% în anul 1999. 

2.3.3. Activitatea de inovare în industria prelucrătoare 

În perioada 1985-1989 numărul total al cererilor de brevete de invenţii a 
crescut de la 4.580 de cereri în 1985 la 6.137 de cereri în anul 1989. Cele mai 
multe cereri au fost depuse de către specialiştii români. Numărul cererilor 
pentru brevete de invenţii au crescut de la 4.201 în anul 1985, la 5.875 în anul 
1989. Numărul cererilor depuse de specialiştii străini au variat de la 379 în anul 
1985, la 286 în anul 1986, respectiv 262 în anul 1989. Cererile de brevete de 
invenţii depuse de specialiştii străini au reprezentat un procent mic din numărul 
total al cererilor şi anume 8,27% în 1985, 7,19% în 1987, respectiv 4,26% în 
1989. Numărul total al brevetelor de invenţie acordate au crescut continuu de la 
2.452 în 1985 la 3.086 în anul 1989. Conform datelor statistice, numărul de 
brevete de invenţie acordate reprezentau 53% din numărul total de cereri în 
anul 1985, 54% în 1986, 49% în 1988, respectiv 50% în 1989. Numărul de 
brevete de invenţie acordate specialiştilor români a crescut de la 1.981 de 
brevete în 1985 la 2.900 de brevete în 1989. Pentru specialiştii români numărul 
de brevete de invenţie acordate au reprezentat numai 50% în 1986, 46% în 
1988, respectiv 49% în 1989 din numărul total al cererilor de brevete depuse la 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 
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În perioada 1990-1993 numărul de cereri de brevete de invenţii a scăzut 
de la 3.081 în 1990, la 1.826 în anul 1993. Dintre acestea deşi, cele mai multe 
au fost depuse de specialiştii români, totuşi şi acestea au fost în scădere de la 
2.752 în anul 1990, la 1.414 în anul 1993. 

Numărul de cereri depuse de străini a fost în creştere de la 329 în anul 
1990, la 427 în anul 1992 şi 412 în 1993. Numărul de brevete de invenţii 
acordate românilor a variat de la 1.291 în anul 1990, la 2.104 în anul 1991, 
respectiv 1.590 în anul 1993. 

Cererile de brevete au crescut ajungând la 1.006 în anul 1996 şi 1.236 în 
anul 1997. Au fost aprobate numai 60% (604 brevete în anul 1996, respectiv 
738 în anul 1997) din cereri. Cele mai multe brevete au fost acordate în 
domeniul ştiinţelor inginereşti şi tehnologice (344 în anul 1996, respectiv 549 în 
anul 1997). 

În anul 1996, au fost acordate 90 de brevete în domeniul ştiinţelor 
naturale şi exacte, pentru ca în anul 1997, să fie aprobate 84 de brevete în 
domeniul ştiinţelor medicale. 

La nivel naţional întreprinderile din industria prelucrătoare care au aplicat 
inovarea tehnologică în producţie au fost estimate la 628 în anul 1995, 
respectiv 733 în 1996. La nivelul anului 1995, s-a constatat că 123 de 
întreprinderi au introdus în fabricaţie produse noi, alte 112 au pus în practică 
noi procedee tehnologice şi 393 de întreprinderi au aplicat ambele forme de 
inovare tehnologică. În perioada 1997-1999 numărul întreprinderilor care au 
aplicat inovarea tehnologică a scăzut de la 259 în anul 1997, la 239 în anul 
1999. Se remarcă creşterea numărului de întreprinderi care au aplicat inovarea 
pe produs şi prin procedee tehnologice. În anul 1995, întreprinderile cu un grad 
mai ridicat de inovare au fost concentrate în următoarele ramuri: maşini şi 
echipamente (98 de întreprinderi), textilă şi produse textile (61 de întreprinderi), 
alte produse din minerale nemetalice (45 de întreprinderi), construcţii metalice 
şi produse din metal (39 de întreprinderi), chimie şi fibre sintetice şi artificiale 
(38 de întreprinderi). În anul 1996, numărul întreprinderilor care au introdus 
ambele forme de inovare tehnologică (mixtă) a crescut la 610 în comparaţie cu 
393 în 1995, ceea ce presupune o schimbare pozitivă în modul de abordare a 
competitivităţii produselor industriale. Se remarcă industriile textilă şi produse 
textile (63 de întreprinderi), chimie şi fibre sintetice şi artificiale (43 de 
întreprinderi), maşini şi echipamente (94 de întreprinderi), mobilier (40 de 
întreprinderi). În perioada 1997-1999 în industria textilă numărul întreprinderilor 
care au aplicat inovarea a scăzut, înregistrându-se 21 în ultimul an analizat 
(anexa nr. 2.8). 

În 1999 numai nouă întreprinderi mai aplicau inovarea pe produs şi 12 
întreprinderi foloseau inovarea mixtă. În ramura chimie şi fibre sintetice şi 
artificiale lipsa de iniţiativă în domeniul inovării a dus la scăderea numărului 
întreprinderilor interesate de introducerea noilor tehnologii la 27 de întreprinderi 
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în anul 1999 din care 14 au aplicat atât inovarea prin produse cât şi prin noi 
procedee tehnologice. În cazul ramurii prelucrarea cauciucului şi a maselor 
plastice numărul întreprinderilor care au aplicat inovarea tehnologică a rămas 
constant, respectiv 15, fiind interesate de introducerea în fabricaţie de noi 
produse. În metalurgie, preocuparea pentru îmbunătăţirea procedeelor tehno-
logice sau fabricarea a noi produse, s-a manifestat doar în cazul a 6 întreprin-
deri. În ramura construcţii metalice şi produse din metal, 12 întreprinderi au 
introdus noi produse în fabricaţie şi au îmbunătăţit procedeele tehnologice. În 
industria de maşini şi echipamente, deşi se fabrică produse de înaltă 
tehnologie, în anul 1999, numai 56 de întreprinderi au introdus noi produse în 
fabricaţie şi au îmbunătăţit procedeele tehnologice. În industria de maşini şi 
aparate electrice, tendinţa a fost de scădere a numărului de întreprinderi care 
au introdus inovarea tehnologică, atingând astfel cifra de 15 în anul 1999, din 
care 6 întreprinderi au fabricat noi produse. În anul 1999, se remarcă numărul 
relativ mare de întreprinderi, respectiv 17, din industria mijloace de transport 
rutier, care au aplicat inovarea prin produse şi mixtă. 

În consecinţă, tot mai puţine întreprinderi din industria prelucrătoare 
fabrică noi produse sau aplică noi procedee tehnologice. Conform datelor 
statistice în anul 1995, numai 28,9% din numărul total al întreprinderilor din 
industria prelucrătoare au aplicat în producţie inovarea tehnologică. Efectele 
aplicării inovării tehnologice au fost minime. Astfel, produsele noi şi 
îmbunătăţite reprezentau peste 10% din cifra de afaceri a unui segment ce 
reprezintă 11,9% din întreprinderile industriei prelucrătoare. Produsele noi şi 
îmbunătăţite asigurau 10% din valoarea exporturilor realizate, în cazul a 8,6% 
din întreprinderile sectorului analizat. 

În anul 1996, întreprinderile din industria prelucrătoare care au introdus 
inovarea tehnologică în producţie, reprezentau o pondere de 31,9%. Produsele 
noi şi îmbunătăţite deţineau peste 10% din cifra de afaceri în cazul a 15,9% din 
întreprinderile industriei prelucrătoare. 

Această formă de inovare asigura în anul 1996 peste 10% din valoarea 
exporturilor realizate de 10,90% din întreprinderi. Totuşi, aceste rezultate 
obţinute la nivel naţional în industria prelucrătoare sunt nesemnificative în 
condiţiile concurenţei acerbe la nivel european şi mondial, datorându-se 
capacităţii reduse de inovare a întreprinderilor industriale şi a echipelor 
manageriale din toate punctele de vedere. 

Întreprinderile cu activităţi de inovare tehnologică, în anul 1996, deţin 
ponderi ridicate în următoarele industrii: celuloză, hârtie şi carton (61,9%), 
prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari 
(64,3%), chimie şi fibre sintetice şi artificiale (53,1%), maşini şi aparate 
electrice (75,6%), maşini şi echipamente (50,7%), mijloace de transport rutier 
(71,1%). În perioada 1997-1999 ponderea întreprinderilor care au avut 
activitate de C-D s-a redus la 9,8% în anul 1997, respectiv 10,1% în 1999. 
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În anul 1999, valoarea produselor noi şi îmbunătăţite deţinea peste 10% 
din cifra de afaceri în cazul a 2,8% din întreprinderile industriale româneşti. 
Produsele noi şi îmbunătăţite asigurau peste 10% din valoarea exporturilor 
realizate în cazul a 2,0% din întreprinderile industriei prelucrătoare, ceea ce 
demonstrează slaba preocupare a specialiştilor din întreprinderi pentru 
îmbunătăţirea şi perfecţionarea gamei de produse. În ramura chimie şi fibre 
sintetice şi artificiale deşi, aproximativ 28-30% din întreprinderi au avut 
activitate de C-D, totuşi valoarea produselor noi şi îmbunătăţite a fost 
nesemnificativă în cadrul cifrei de afaceri şi a exporturilor realizate. Se 
remarcă, în anul 1999, industria de maşini şi echipamente, unde valoarea 
produselor noi şi îmbunătăţite deţinea peste 10% din cifra de afaceri în cazul a 
11,7% din întreprinderi şi peste 10% din exporturile realizate pentru 8,5% din 
întreprinderi. Activitatea de C-D se evidenţiază în industria de maşini şi aparate 
electrice, în industria de aparatură şi instrumente medicale de precizie, optice 
şi ceasornicărie şi în industria mijloacelor de transport rutier. Cu toate acestea, 
valoarea produselor noi şi îmbunătăţite contribuie foarte puţin la cifra de afaceri 
şi la valoarea exporturilor realizate de întreprinderile respective (anexa nr. 2.9). 

Concluzii 

În perioada 1985-1989 numărul de unităţi de cercetare a crescut şi o dată 
cu ele şi numărul de salariaţi. Cel mai mare număr de salariaţi cu studii 
superioare lucra în industria prelucrătoare. Cheltuielile curente ale unităţilor de 
cercetare repartizate pe tipuri de activităţi (lucrări de cercetare ştiinţifică şi 
inginerie tehnologică; proiectare obiective de investiţii; producţie; alte lucrări şi 
servicii) au fost în continuă creştere. 

Investiţiile efectuate de unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehno-
logică şi proiectare au crescut la 2.417 milioane de lei în anul 1989, din care 
cea mai mare parte a acestor fonduri a fost alocată industriei prelucrătoare. De 
asemenea, această perioadă se caracterizează prin creşterea numărului 
cererilor de brevete, atât din partea specialiştilor români, cât şi a celor străini. 
Ponderea brevetelor de invenţie acordate pentru români a fost de aproximativ 
50% din numărul total al cererilor de brevete depuse la Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci. 

În perioada 1990-1997 numărul de institute de cercetare a crescut în 
comparaţie cu perioada 1985-1989, ajungând la 645 de unităţi în anul 1997. 
Dar, în aceste condiţii, numărul de salariaţi a scăzut vertiginos, inclusiv al celor 
cu studii superioare. 

În următorii ani 1998-1999 numărul de unităţi de cercetare s-a redus la 
493 în anul 1998, respectiv 473 în anul 1999. 

Cheltuielile totale au crescut de la an la an, 90% fiind destinate cheltuie-
lilor curente iar un procent mai mic investiţiilor. Se remarcă şi majorarea 
veniturilor din contracte de cercetare-dezvoltare şi din activitatea de producţie. 
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Cheltuielile de cercetare au fost finanţate de la bugetul de stat şi din alte surse 
pe programe naţionale, evidenţiindu-se cele pentru dezvoltare tehnologică. De 
asemenea, cei mai mulţi cercetători îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
ştiinţelor inginereşti şi tehnologice. Cererile de brevete de invenţii au crescut 
fiind aprobate aproximativ 60% dintre acestea. Din analizele datelor statistice, 
reiese că ponderea cheltuielilor totale de C-D în produsul intern brut a scăzut la 
0,41% în anul 1999, ceea ce reprezintă un fapt negativ. Începând din anul 
1995, întreprinderile româneşti din industria prelucrătoare au început să aplice 
inovarea tehnologică în producţie. Unele întreprinderi au aplicat inovarea prin 
produse, altele prin procedee tehnologice sau mixtă. În perioada 1997-1999 
totuşi numărul întreprinderilor care au aplicat inovarea tehnologică a început să 
scadă, ajungând la 239 în anul 1999. Produsele noi şi îmbunătăţite contribuie la 
exporturile făcute de întreprinderi şi la creşterea cifrei de afaceri. Totuşi 
întreprinderile industriale româneşti sunt abia la începuturile aplicării inovării 
tehnologice în producţie, în condiţiile în care piaţa mondială este invadată de 
produse de înaltă tehnologie ale marilor companii. 

Deşi, la nivel naţional există programe de stimulare a inovării începând 
din 1998, totuşi întreprinderile nu colaborează cu institutele de cercetare pentru 
îmbunătăţirea activităţii de inovare. 

În consecinţă, se pot departaja două perioade1985-1989, respectiv 
1990-1999. 

Perioada 1985-1989 se caracterizează prin următoarele elemente: 

 creşterea numărului de institute de cercetare; 

 creşterea numărului de salariaţi din care cei cu studii superioare 
reprezentau 35% din numărul total al angajaţilor; 

 creşterea cheltuielilor curente; 

 ceşterea investiţiilor; 

 creşterea numărului cererilor de brevete; 

 ponderea brevetelor de invenţie acordate specialiştilor români 
reprezenta 50% din numărul total de cereri depuse la Oficiul de 
Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

Perioada 1990-1999 se defineşte prin următoarele caracteristici: 

 creşterea numărului de institute de cercetare şi în special a celor 
private; 

 scăderea drastică a numărului de salariaţi, din care 40% sunt 
cercetători atestaţi; 

 reducerea ponderii cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare în 
produsul intern brut (PIB) la 0,41% în anul 1999; 

 scăderea inovaţiilor; 

 majorarea veniturilor din contracte de cercetare-dezvoltare şi din 
activitatea de producţie; 

 creşterea numărului cererilor de brevete; 
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 ponderea brevetelor de invenţie acordate reprezentau 60% din 
numărul total de cereri depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci; 

 aplicarea inovării prin produse, procedee tehnologice şi mixtă în 
unele întreprinderi din industria prelucrătoare; 

 scăderea numărului de întreprinderi din industria prelucrătoare 
care aplică inovarea în producţie. 

Aplicarea inovării tehnologice în industria prelucrătoare ar permite 
dezvoltarea preponderentă a anumitor ramuri care încorporează în produsele 
lor un conţinut tehnic şi tehnologic înalt, ceea ce ar determina creşterea 
competitivităţii acestora. 

Utilizarea inovării prin schimbări de tehnologii de execuţie, modificări ale 
echipării tehnologice, ale volumului fabricaţiei şi organizării acesteia, ale 
mărimii structurii şi nivelului mediu de calificare a forţei de muncă ar duce la 
dezvoltarea durabilă a ramurilor industriei prelucrătoare. 

Se impune acordarea unei atenţii deosebite activităţii de cercetare şi, în 
special, celei de inovare tehnologică. 

De asemenea, implementarea invenţiilor brevetate în producţie constituie 
un punct de plecare în acest domeniu. O industrie prelucrătoare nu se poate 
dezvolta decât pe baza unei activităţi de inovare industrială bine fundamentată, 
care are la bază rezultatele cercetărilor specialiştilor din fiecare ramură 
industrială. 

Industria prelucrătoare naţională trebuie să facă eforturi deosebite de 
adaptare la noile cerinţe ale pieţei, de implementare a noilor tehnologii, de fa-
bricare a unor produse de înaltă calitate competitive pe piaţa internă şi externă. 

O industrie durabilă se bazează pe tehnologii moderne, de înaltă 
competitivitate. 

Este necesar ca toate transformările calitative care au avut loc în 
activitatea de cercetare să se reflecte şi în producţie, în toate ramurile industriei 
prelucrătoare. 
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Capitolul 3 

MODELE MACROECONOMICE.  

TENDINŢE ŞI DEZVOLTĂRI RECENTE  

ÎN DOMENIUL MODELĂRII 

 

3.1. Elemente teoretice de modelare a creşterii  

şi dezvoltării economice 

Unul dintre obiectivele principale ale prezentei lucrări fiind elaborarea şi 
operaţionalizarea unui model de dezvoltare ale activităţilor industriale, conside-
răm utilă sesizarea şi evidenţierea unor elemente de bază ale celor mai 
importante modele economice utilizate până în prezent. 

Modelele macroeconomice au fost elaborate pe baza teoriilor economice 
agreate în anumite momente sau locuri. Astfel, teoriile monetariste au 
contribuit la apariţia modelelor economice, în special, în SUA (modelul Băncii 
Federale din Saint-Louis, modelul BEA, modelul macroeconomic al Departa-
mentului Comerţului SUA). Alte bănci centrale au adoptat modele bazate pe o 
sinteză a teoriilor keynesiste şi monetariste. 

În Franţa, majoritatea modelelor sunt de esenţă keynesistă sau 
neokeynesistă, luând în considerare fluxul cerere-producţie-venit-cerere, ra-
portul preţuri-salarii, dependenţa capitalului de cererea anticipată şi costuri, 
legătura dintre autofinanţare şi investiţii–capacitate de producţie, folosindu-se 
funcţii de producţie Cobb-Douglas. 

Revăzând principalele argumentaţii ştiinţifice ale modelelor economice, 
identificăm următoarele teorii care au fundamentat conceperea lor: 

 teoria lui John Stuart Mill, care propune analiza valorii unei 

mărfi în funcţie de puterea sa de cumpărare, cererea fiind 
considerată cerere efectivă, nelegată de preţul mărfurilor, de 
elasticităţi diferite ale ofertei de mărfuri. J.S. Mill surprinde şi 
existenţa stocului speculativ, legătura dintre inflaţie şi capital. 
Modelele preiau din teoria lui Mill şi dezvoltă ecuaţia cererii 
internaţionale de mărfuri, probleme de echilibru multiplu etc.; 

 teoriile neoclasice realizează extinderea previziunilor economice 

sub aspect cantitativ. Se promovează ideea că prin preţuri se vor 
elimina surplusurile pe toate pieţele, inclusiv cea a forţei de 
muncă. 
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Samuelson, de exemplu, propune urmărirea următoarelor tipuri de 

echilibre: investiţii-economii, cerere-ofertă monetară, dobândă-venit, dobândă-
investiţii. 

Keynes relevă importanţa veniturilor, a eficienţei marginale a capitalului 

şi a ratei dobânzii, propunând studierea cererii globale în raport cu oferta 
globală, legând inflaţia de costuri şi de ocuparea locurilor de muncă. 

Putem afirma că teoria lui Keynes a stat la baza punerii în valoare a 
econometriei, care a devenit un element esenţial în dezvoltarea ştiinţei 
economice, în ultimul timp. 

În anii 1960, curbele Phillips susţin că, dacă previziunile privind inflaţia 

se realizează, şomajul rămâne la rata sa naturală pe termen lung şi dacă rata 
inflaţiei este prestabililtă, se poate prevedea rata şomajului pe termen lung. 

Milton Friedman afirmă că factorul cel mai important în influenţarea 

evoluţiei activităţilor economice este modificarea stocului de bani (masa 
monetară). 

R. Courlis este adeptul teoriei „economiei rivale”, al economiilor concu-

rente, luând în considerare economia de îndatorare, comportamentul patrimo-
nial, cererea şi oferta orientată. 

Sintetizând, în funcţie de caracteristicile dezvoltării economice, în figura 
nr. 3.1, prezentăm principalele categorii de modele economice. 

 
Figura nr. 3.1 

Clasificarea modelelor de creştere economică 
 

A. Modelele creşterii 

echilibrate 

B. Modele de 

dezechilibru 

C. Modele ale 

creşterii ciclice 

D. Modele care includ 

politice economice 

A.1 Creştere echilibrată 

fără progres tehnic 

a) Modele 

 neoclasice 

b) Modele 

postkeynesiene 

c) Modele de la 

Cambridge 

A.2. Creştere echilibrată cu 

progres tehnic 

a) Progres tehnic autonom  

(neutru) 

b) Progres tehnic 

încorporat 

Modele de oscilaţie 

 

a) Modele de tip  accele-

rator –  multiplicator 

b) Modele bazate pe 

dinamica  comporta-

mentelor 

c) Modele care includ 

profitul 

 

 

a) Modele ale 

creşterii exogene 

b) Modele ale 

creşterii ciclice 

 

 

a) Modele ale  ciclului 

politico-economic 

b) Modele monetariste 

c) Modele neoclasice 

d) Modele ale ofertei 

3.1.1. Modelele creşterii echilibrate 

Modelele creşterii echilibrate, elaborate înaintea celui de-al doilea război 
mondial, au drept obiect precizarea caracteristicilor unei economii situate pe o 
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traiectorie în creştere, care verifică fie un echilibru de piaţă neoclasică, fie un 
echilibru global keynesian. 

1. Creştere echilibrată fără progres tehnic 

a) Modele neoclasice 
Această categorie de modele se bazează pe ideea de creştere 

echilibrată permanentă, reglată prin variaţia raportului capital/producţie 
(flexibilitatea coeficientului capitalului), raport ce variază în funcţie de preţurile 
relative ale factorilor de producţie (munca şi capitalul) şi antrenează substituţii 
ale factorilor, necesare stabilităţii creşterii. 

Dezvoltate pe baza teoriei lui Robert Solow, aceste modele recurg la 

funcţii de producţie omogene, de gradul I cu doi factori substituibili, de forma: 
Y = f (K,L) 

unde:   Y = producţia 
K = capitalul 
L = munca 

Limitele acestor modele sunt următoarele: 

 nu integrează funcţia de investiţii; 

 se bazează pe ipoteza unei înclinaţii spre economisire, în general, 
constantă; 

 presupun asigurarea completă a folosirii factorului muncă în mod 
permanent şi automat. 
În competiţia cu modelele postkeynesiene, modelele neoclasice au fost 

dezvoltate în următoarele direcţii: 

 introducerea progresului tehnic neutru (Solow); 

 considerarea mai multor sectoare productive (Usawa, Meade); 

 căutarea unei creşteri optimale (Phelps); 

 monetarizarea modelelor de creştere (Tobin, Patinkin). 

Aceste dezvoltări duc la integrarea considerentelor de politică economică 
în modelele de creştere. 

b) Modele postkeynesiene 
Această categorie include modelele de tip Harrod-Domar, care vizează 

creşterea în termenii evoluţiei cererii pe termen lung. 

Modelul Harrod-Domar presupune egalitatea dintre rata de creştere 
efectivă (Ä K/K), rata justificată şi rata de creştere naturală, presupunând că 
volumul dorit al ocupării forţei de muncă este echivalent cu cel al ocupării 
depline, deziderat foarte greu realizabil. El include o funcţie de economisire (S 
= s.Y) şi o funcţie de investiţie (I = b.ÄY), unde: S = economisirea, s = înclinaţia 
marginală spre economisire (s = S/Y). Acest model consideră investiţia atât ca 
generator de venit (Y), având efect de multiplicator, cât şi susceptibilă de a 
genera capacităţi noi de producţie.  
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Limitele modelului constau în: 

 comportamentul celor două funcţii – funcţia de investiţii exprimă o 
tehnologie imobilă, iar funcţia economisirii nu ia în considerare 
modificările în repartiţia veniturilor; 

 relaţia de echilibru dintre înclinaţia marginală spre economisire (S/Y), 
coeficientul capitalului (K/Y) şi rata creşterii volumului de muncă (ΔL/L) 
este greu de realizat, ceea ce generează dezechilibre pe termen lung 
sau mediu. 

c) Modelele de la Cambridge 
Aceste modele relevă confuzia dintre capitalul fizic şi cel financiar din 

cadrul modelelor neoclasice, afirmând că evoluţia valorilor capitalului nu poate 
fi constantă datorită preţurilor relative ale capitalului, punând astfel, în discuţie 
funcţia de producţie neoclasică. 

Prin construcţia unor funcţii de economisire diferenţiată, se încearcă să 
se stabilească noi relaţii între teoria repartiţiei şi teoria creşterii, introducând un 
regulator intern de stabilizare a modelelor şi anume flexibilitatea înclinaţiei 
marginale de economisire legată de efectul investiţiei asupra repartiţiei 
venitului. 

Cele mai cunoscute variante în cadrul acestei categorii sunt modelele 
Kaldor, Pasinetti, Modigliari şi Samuelson. 

 

2. Creştere echilibrată cu progres tehnic 

a) Progres tehnic autonom (neutru) 
Condiţiile neutralităţii progresului tehnic au rezultat din analizele lui 

Hicks, Harrod şi Solow. 

Potrivit modelului Harrod-Domar, progresul tehnic creşte cu o rată 

constantă, funcţia de producţie fiind: 

Y = F [K, A(t) L]  F [K,I ], 
unde:    I = A(t) L, iar 

A = e
a.t

 = progres tehnic 
 

Introducerea progresului tehnic neutru creşte randamentul forţei de 
muncă (L), accentuând şomajul şi tendinţa de depresiune economică. 

În cazul autonomiei, progresul tehnic ca element independent de orice 
variabilă economică  fiind dependent numai de timp, funcţia de producţie, 

conţinând progres tehnic cu trend exponenţial  are forma: 

Y = K-a . L1-a . ezt 
unde z = rata anuală de creştere a venitului sub efectul progresului tehnic. 

Limita acestui model constă în paradoxul formării capitalului (investiţiei) 
fără progres tehnic. 
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b) Progres tehnic încorporat 
Modelele de acest tip (Solow, Arrow etc.) încorporează progresul tehnic 

fie în factorul capital, fie în factorul muncă, fie în ambii factori. Considerând 
progresul tehnic nu numai o cauză a creşterii ci şi un efect al acesteia, s-au 
putut dezvolta modele care explică progresul ţărilor avansate şi stagnarea 
celor subdezvoltate. 

Caracteristic modelelor discutate în cele precedente este, în cazul 
teoriilor postkeynesiene, accentuarea înclinaţiei spre economisire (moneda şi 
fiscalitatea, respectiv politicile monetare şi bugetare). În cazul teoriei 
neoclasice, argumentaţia se bazează pe flexibilitatea coeficientului capitalului 
(K/Y) şi mecanismul preţurilor, care menţin trendul echilibrat al creşterii. 

3.1.2. Modele de dezechilibru. Modele de oscilaţie 

Începând cu secolul XIX, s-a evidenţiat periodicitatea evoluţiilor econo-
mice, cu expansiuni şi depresiuni care se derulează alternativ. Astfel, teoria 
keynesiană a evidenţiat fluctuaţiile investiţiilor şi rolul lor în determinarea 
ciclurilor economice. 

a) Modelele de tip accelerator-multiplicator 

În 1939, Samuelson a emis ideea că unii indicatori, ca de exemplu investiţiile, 

pot deţine un rol de accelerator al creşterii, în timp ce consumul ar fi determinat 
de venit (PIB) cu o întârziere de o perioadă. 

Multiplicatorul arată influenţa unui factor de impuls (investiţie) asupra venitului 
(Δy = K . ΔI) transmisă impulsului, fiind asigurată de cheltuielile de consum (C) 
determinate de înclinaţia marginală spre consum (C), cu ajutorul 
multiplicatorului K, considerat instantaneu. 

Deci, investiţia indusă (parte a investiţiei globale, care depinde de variaţia 
venitului – PIB) este determinată printr-o relaţie tip accelerator, de coeficientul 
marginal al capitalului. 

b) Modele bazate pe dinamica comportamentelor 

Acest tip de model introduce dominanta psihologică în studiul ciclurilor 
economice. El combină funcţia de investiţie şi funcţia de economisire, plasând 
echilibrele instabile în condiţiile în care înclinaţia spre investiţie (i) este mai 
mare decât înclinaţia spre economisire (s). Se creează astfel o dependenţă 
funcţională indirectă a creşterii economice de comportamentele de economisire 
ale subiecţilor economici. 

c) Modele care includ profitul 

Modelul include două variabile: investiţia realizată, I, care determină venitul şi 
stocul de capital, decizia de noi investiţii, D, depinzând de profitul destinat 
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finanţării şi de stocul de capital. Comportamentul producătorului, alegerea sa 
de a face noi investiţii poate influenţa acumularea de profit. În cazul în care D < 
I, economia poate intra în ciclu depresiv, cu scăderea profitului şi a stocului de 
capital. 

3.1.3. Modele ale creşterii ciclice 

a) Modele ale creşterii exogene 

Aceste modele sugerează posibilitatea ca prin instrumente de politică 
economică să se acţioneze asupra unor variabile determinative (rata profitului, 
stocul de capital, rata de economisire, investiţie autonomă etc.) pentru a orienta 
creşterea economică spre resorbţii şi depresiuni sau adecvarea expansiunii în 
limitele dorite. Sunt cunoscute ca modele de acest tip modelul Hicks, modelul 

Goodwin şi modelul Robinson. 

b) Modele ale creşterii ciclice 

Această categorie de modele a apărut în anii 1950 şi se bazează pe 
combinaţia unui model de creştere cu un model ciclic (de exemplu, modelul 
Smithies, modelul Allen etc.). 

În esenţă, se apreciază că o economie poate trece de la depresiune spre 
expansiune, acţionând asupra punctelor de inflexiune a creşterii, determinate 
de evoluţia consumului şi a creşterii. 

3.1.4. Modele care includ politicile economice 

În cadrul acestor modele, politicile economice devin variabile exogene, 
acţionând asupra fluctuaţiilor variabilelor economice sau asupra creşterii. 

a) Modele ale ciclului politico-economic 

Acest tip de modele demonstrează interesul autorităţilor publice de a 
genera ele însele cicluri economice. De exemplu, modelul Nordhaus leagă 

evoluţia economiei de ciclul electoral, după alegeri guvernul acţionând deflaţio-
nist, iar înainte de alegeri stopând sau reducând şomajul. Similar, modelul Frey 

presupune că guvernul îşi maximizează utilitatea, cu restricţia de a fi reales. 

Combinând mecanismele de propagare internă a fluctuaţiilor cu influenţe 
aleatoare exogene, aceste modele încearcă să ia în considerare cicluri de 
creştere puternic afectate de măsuri de politică economică şi de modificările 
structurale legate de reconstrucţie şi dezvoltare. 

b) Modele monetariste 

Susţinând stabilitatea sistemelor economice de piaţă, Friedman admite 

posibilitatea dezechilibrelor generate de politicile conjuncturale, demonstrând 
că fluctuaţiile venitului (PIB) sunt determinate de variaţiile stocului de monedă 
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(contrar lui Keynes, pentru care fluctuaţiile sunt generate cu investiţii prin 
multiplicator). 

c) Modele neoclasice 

Pe baza asocierii teoriei şomajului natural cu principiul anticipaţiilor 
raţionale, aceste modele ajung la concluzia neputinţei politicii economice de a 
acţiona asupra producţiilor şi şomajului prin intermediul cererii (conform 
abordărilor keynesiene). 

Acest tip de model se bazează pe conceptul echilibrului dinamic, 
acceptând fluctuaţiile preţurilor şi volumului cantitativ al producţiei pe baza 
anticipaţiilor raţionale ale agenţilor economici. 

d) Modelele ofertei 

Această categorie de modele pleacă de la ideea că oferta produce 
cererea şi evidenţiază limitele ratei de impozitare în alimentarea bugetului cu 
venituri, limite care exprimă demobilizarea productivă a agenţilor economici 
(de exemplu, modelul Laffer). Modelele ofertei resping axiomele keynesiene 

(exprimate prin multiplicatorul bugetar), invalidând astfel obiectivul stabilizării 
pe termen scurt, prin posibilul impact pozitiv al politicilor fiscale şi bugetare 
asupra economiei. Totdodată, se apreciază că expansiunea monetară 
constituie un factor de accelerare a relansării, dovedindu-se, prin componenţa 
cheltuielilor publice, un generator de dezechilibru. 

Rezultă că gama de modele ce pot fi utilizate pentru configurarea viitoare 
sau optimizarea factorilor de producţie inerenţi evoluţiei industriei este deosebit 
de bogată şi permite numeroase adaptări în funcţie de specificul obiectivelor 
de etapă. Totuşi, apreciem că în condiţiile prezente, industria românească 
trebuie să fie puternic susţinută şi revigorată prin acţiuni energice care să-i 
permită relansarea necesară participării la circuitul de valori pe plan european 
şi mondial, cu produse de calitate. În acest sens, fără a fi o soluţie exclusivă, 
considerăm că modelul care ar permite previziunile adecvate aducerii industriei 
la nivel de avantaj competitiv trebuie ales din categoria modelelor ofertei. 

Un tip de model al ofertei ar reprezenta un instrument operativ şi eficient 
pentru iniţierea unei politici active de investiţii, cu alocare optimă a resurselor, 
mai ales în industriile care utilizează tehnologii avansate, creatoare de valori 
adăugate substanţiale. 

Această orientare este absolut necesară în situaţia actuală a mediului 
economic naţional. De multe ori, antreprenorii români au invocat cuantumul 
deosebit de mare al impozitelor, drept cauză a involuţiei afacerilor, România 
distingându-se drept o ţară cu o fiscalitate excesivă. Din această cauză, 
managerii ezită sau chiar refuză angajarea unor specialişti eficienţi, care ar 
pretinde salarii mari, rezultând, proporţional, obligaţii financiare mari pentru 
angajator. Astfel, calitatea producţiei suferă şi, de multe ori, pentru a se face 
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faţă exigenţelor pieţei, se recurge la munca „la negru”, ceea ce produce 
distorsiuni ale mediului economic cu consecinţe dificil de preconizat în timp. De 
altfel, statistica principalelor cauze de limitare a activităţii în industrie, în anul 
2000, relevă că principalele cauze sunt: cererea insuficientă 20%; probleme 
financiare 19%; incertitudinea mediului economic 14%; legislaţie incompletă 
sau confuză 10%; lipsa materiilor prime, greutăţi în aprovizionarea cu mărfuri 
10% etc. 

Utilizarea modelelor ofertei presupune impulsionarea creşterii aportului 
de capital intern şi extern direcţionat spre o economie bazată pe cunoaştere 
sau „noua economie” creatoare de valori materiale şi spirituale net superioare, 
încurajându-se, în acelaşi timp, creşterea gradului de profesionalizare şi 
ocupare a resurselor umane, acţiuni susţinute de promovarea tehnologiilor de 
vârf. 

3.2. Consideraţii de ordin metodologic. 

Procesul modelării, clase de modele 

Este cunoscut faptul că cercetarea ştiiinţifică ridică de la bun început, 
indiferent de domeniul în care se desfăşoară, problema mijloacelor de 
investigare. Evoluţia în timp a metodologiei de cercetare ştiinţifică a adăugat 
noi etape în derularea demersului ştiinţific, încât s-a ajuns ca astăzi, 
desfăşurarea cercetării să parcurgă practic, câteva etape bine definite de la 
observare, la descrierea formală urmată de identificarea caracteristicilor 
cuantificabile şi măsurarea lor, ceea ce a permis determinarea unor corelaţii 
cantitative şi formularea unor noi adevăruri de fond. Cunoaşterea şi 

evidenţierea evoluţiei caracteristicilor unui obiect studiat se întemeiază atât pe 
cunoaşterea anterioară (experienţa sau „stocul de cunoştinţe”) şi pe observare, 
cât şi pe analiza aspectelor cantitative care detaliază şi individualizează fiecare 
dintre aceste caracteristici. 

Dificultatea sau imposibilitatea lucrului cu obiecte reale (sau cel puţin cu 
unele dintre ele), cum este şi cazul fenomenelor economice, a generat 
necesitatea reprezentării acestora. Concepută iniţial ca imitare, reproducerea 
„în mic” a obiectului real, reprezentarea a devenit treptat simbolică şi apoi „de 
esenţă”, proces în care factorul cantitativ şi analiza (evoluţia) cantitativă au 
jucat un rol important. Reprezentarea a devenit model, iar procesul construirii 
acestuia a devenit modelare.  

Relativ recent cristalizat, conceptul de modelare cunoaşte în prezent 
interpretări mai mult sau mai puţin diferite. 

Modelarea este înţeleasă de mulţi autori ca o metodă de operare 
teoretică sau practică asupra unor obiecte, fenomene sau procese care, de 
regulă, nu sunt cele reale, adică cele care constituie obiectul cercetării, dar sunt 
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într-o anumită corespondenţă cu acestea, substituindu-li-se în unele dintre 
etapele cercetării. 

Procesul modelării este, pe de altă parte, considerat de foarte mulţi 
specialişti în domeniu, ca un proces de cunoaştere prin care se studiază un 
obiect cu ajutorul altui obiect. Obiectul studiat este originalul (O), iar obiectul cu 
care se studiază este modelul (M). 

Modelarea a fost utilizată în procesul gnoseologic încă de marii filosofi şi 
gânditori ai antichităţii (Aristotel, Euclid, Ptolemeu), ca şi de renumiţi cercetători 
ai evului mediu (Copernic, Keppler, Descartes), dar conceptul ca atare a fost 
introdus relativ recent. 

3.2.1. Evoluţia procesului de modelare în sfera economiei.  
Elementele metodologice 

În economie, marile şcoli ale secolelor XVIII-XIX, ca şi şcolile clasică şi 
neoclasică, şcoala keynesiană şi multe altele (vezi capitolul 1) au elaborat 
modele ale fenomenelor economico-financiare atât la nivel macro cât şi mezo 
sau microeconomic. 

Reprezentant al şcolii circuitului (secolul XVIII), Pierre Boisguillebert 

formulează descriptiv modelul venitului global ca funcţie de rentă, explicând 
prin legăturile cauzale cu alte categorii economice (gradul de ocupare, 
consumul, producţia) mecanismul prin care renta determină venitul global

1
. 

Fondatorul şcolii fiziocrate (secolul XVIII), François Quesnay, formu-

lează, sub forma unui tablou economic, un model al echilibrului static într-o 
economie închisă, întemeindu-şi argumentaţia pe existenţa unor fluxuri 
economice, relativ bine definite, între participanţii la realizarea actului 
economic. Este interesant de observat, că peste mai bine de un secol, aceasta 
însemnând în anii ‟30 ai secolului XX, un alt mare economist, Wassily 

Leontief, reia această problemă, elaborând pe baza fluxurilor economice 

existente între diferite activităţi, modelul balanţei legăturilor între ramuri (BLR) 
care, chiar dacă depăşit astăzi, a condus la formularea unor categorii econo-
mice noi ca, de exemplu, cea a cheltuielilor totale, ce reprezintă cuantumul cu 
care ar trebui să crească produsul total al unei ramuri în cazul în care s-ar 
produce creşterea cu o unitate a produsului final al unei alte ramuri. Prin 
mijloacele uzuale (tradiţionale) din economie, stabilirea creşterii producţiei 
domeniilor furnizoare, în cazul fenomenului de creştere a cererii „în valuri” nu 
este posibilă decât cu mare aproximaţie şi limitând la unul sau două cercurile 
de conexiune (“valurile”). Folosind modelul matricial, acurateţea şi precizia 
cresc. 

Nu vom insista mai mult asupra acestui model, întrucât este foarte bine 
cunoscut şi a fost deja aplicat, în special în economiile de tip planificat. 

                                                        
1
 Stroe R., “Modelarea deciziei financiare”, Editura ASE, Bucureşti, 2001, p. 18. 
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Încă din secolul XIX, Jean Baptiste Say, reprezentant de seamă al şcolii 

clasice, formulează legea debuşeelor, al cărei model îl prezintă legătura dintre 

cerere (C) şi producţie (Q): produsele se schimbă pe produse, astfel încât o 
producţie oarecare îşi generează propria cerere, adică C = f(Q). 

Unul dintre primele modele ale masei monetare (M) a fost sintetizat de 
Irwing Fisher – reprezentant al şcolii neoclasice (finele secolului XIX – 

începutul secolului XX), pornind de la viteza de circulaţie a banilor (V), nivelul 
preţurilor (P) şi volumul tranzacţiilor (T). 

M  V = P  T 

În paralel, reprezentanţii şcolii de la Cambridge, Alfred Marschal şi 

François Pigon, formulează modelul cererii de bani (Md) sub forma Md = 

hPY, unde h este coeficient de lichidităţi, iar Y reprezintă venitul real. 

Ambele modele ilustrează legătura dintre bani şi economia reală, 
legătură neacceptată până atunci de cercetarea ştiinţifică economică. 

Privit formal, un model este o mulţime de relaţii între o mulţime de 
variabile şi parametri. Spre exemplu, dacă ne referim la modelul BLR, există 
variabile de tip x (fluxuri sau produs total), variabile de tip y (produs final), 
parametri de tip a (consumuri specifice, care sunt cunoscute) sau A 
(consumuri totale, calculate pe baza celor precedente), precum şi relaţii de tip 
sume sau sume de produse. Mulţimea relaţiilor constituie sisteme de tip 
nedeterminat având n ecuaţii şi 2n necunoscute. Existenţa a n grade de 
libertate permite formularea a trei genuri de probleme: 

 determinarea produselor finale, dacă produsele totale sunt 
cunoscute; este fie o problemă de tip post-factum (ce produs final 
rezultă ca o consecinţă a unui produs total obţinut deja), fie de tip 
politică economică (pe ce produse finale se poate sconta dacă 
nivelul produsului total este dat); 

 determinarea produsului total, dacă cele finale (ale diverselor 
sectoare) sunt date; este o problemă de politică economică: dacă 
se preconizează un anumit nivel al produsului final, cât ar trebui 
să fie produsul total; 

 determinarea unui număr n de produse finale şi totale în cazul în 
care celelalte n sunt date; este o problemă combinată între cele 
două precedente. 

Modelarea este tot mai intens folosită în ştiinţele sociale şi, în special, în 
cele economice datorită unui nou orizont de investigare şi anume 
experimentarea realizată prin tehnica simulării. 

Simularea reprezintă o tehnică de cercetare a dinamicii unor evoluţii 
reale, bazate pe similitudinea de proprietăţi sau relaţii ce există între obiectul 
(fenomenul, procesul) real şi modelul lui. Componentele modelului (variabile, 
relaţii, limitări) reprezintă proprietăţi (atribute) ale obiectului real (originalul). 
Datorită complexităţii „realului”, între acestea şi componentele modelului nu 
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poate exista o corespondenţă biunivocă. Elementele de dinamică ale modelului 
– relaţii, legături, condiţionări, limite – îşi permit obţinerea de valori numerice 
pentru anumite variabile, rezultate fie din soluţia sistemului de relaţii (ecuaţii, 
inecuaţii), fie din valorile date unor parametri exogeni, fie din ambele. 

Simularea este o metodă eficientă pentru rezolvarea multor probleme 
legate de politică economică, de previziunile conjuncturale, de elaborare de 
predicţii, de evoluţie a unor sectoare în funcţie de dinamica unor factori de 
influenţă – cum este şi cazul modelului preconizat în prezenta lucrare – pentru 
evaluarea implicaţiilor evoluţiei diverşilor factori de producţie asupra dezvoltării 
industriale durabile etc. 

Rezultatul practic cel mai important al acestor tipuri de modele este 
potenţialul lor de a oferi recomandări cu privire la deciziile cele mai adecvate 
situaţiei (procesului) modelate şi, concomitent, momentul propice adoptări 
acestor decizii. 

Procesul modelării presupune existenţa a trei elemente de referinţă: 
obiectul real 0, modelul M şi cercetătorul înţeles ca subiect al cercetării S, a 
cărui contribuţie este esenţială în procesul modelării. Subiectul participă la 
proces cu o teorie T O / S, adică o teorie despre original în interpretarea 
subiectului S. Una dintre consecinţele participării la procesul modelării acestui 
element S, marcat de un accentuat caracter subiectiv este faptul că rezultatul 
procesului nu este mic. De regulă, pornind de la un acelaşi original O şi chiar 
cu aceeaşi teorie T doi subiecţi diferiţi S1 şi S2 pot concepe modele diferite M1 
şi M2. Din acest motiv, modelul este înţeles ca un model privind originalul 0 în 
interpretarea subiectului S, adică M 0/S, respectiv condiţionat de subiect. 

Între cele trei elemente constitutive ale procesului modelării pot fi 
evidenţiate legături de reprezentare r, verificare v şi ajustare a într-un proces în 
care conexiunile directă şi inversă sunt întotdeauna prezente (figura nr. 3.2). 

 

Figura nr.3.2 

Elementele constitutive ale procesului de modelare  

şi conexiunile dintre ele 

 

 
Sursa: Radu S., op. cit., p. 24. 
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Plecând de la această reprezentare distingem mai multe etape ale 
elaborării unui model şi anume: 
I. enunţarea de către S, pe baza teoriei acceptate de el, a proprietăţilor 

originalului. Fie „o” numărul acestor proprietăţi, adică: 

P1 (0), P2 (0),…..Po (0) 

II. transpunerea proprietăţilor în model: 

P1 (0)  P1(M), P2 (0)  P2 (M),…., Po (0)  Po (M) 

III. formularea altor proprietăţi ale modelului, pe baza înţelegerii modului său de 
funcţionare şi, în continuare, în limitele teoriei pe care subiectul se bazează. 
Fie m numărul acestor proprietăţi, adică: 

Po+1 (M), Po+2 (M),….., Po+m (M) 

Etapa presupune relaţii de verificare a lui M cu T şi de ajustare a acestuia în 
limitele teoriei; concomitent apar elemente ce depăşesc teoria şi care sunt 
verificate în limitele ei, conturându-se posibilitatea ajustării teoriei; 

IV. verificarea noilor proprietăţi ale modelului asupra originalului: 

Po+1(M)  Po+1(0), Po+2 (M)  Po+2 (0),….,Po+m (M)  Po+m (0) 

V. concluzii, o etapă în care se formulează fie componente noi ale teoriei, fie 
argumente care să confirme şi să consolideze ceea ce deja se ştia, fie 
argumente pentru ajustări ale celor deja cunoscute etc. 

3.2.2. Clase de modele 

Există un număr important de criterii după care se pot clasifica modelele, 
în cele ce urmează fiind luate în considerare cele întâlnite cu o frecvenţă mai 
mare în literatura de specialitate şi care ne sunt cele mai folositoare pentru 
alegerea şi încadrarea modelului ce se preconizează a fi construit în prezenta 
lucrare. 

a) Gradul de similitudine între model şi original, criterii în funcţie de care 

distingem: 

 modelul ionic, ce păstrează cea mai mare similitudine între M şi O; 
proprietăţile se păstrează, iar diferenţierile sunt nesemnificative; 

 modelul analogic – care păstrează doar o analogie cu originalul, 
nemaiexistând nici o similitudine; nu se mai păstrează nimic din ceea ce 
reprezenta formele excesive de identificare sau manifestare a 
originalului, ci doar esenţa acestuia; 

 modelul simbolic – ce nu mai are natură fizică, ci numai simbolică, repre-
zentarea făcându-se prin simboluri matematice, logice, fizice, 
cartografice etc. De exemplu, modelul legii atracţiei universale, lege 
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potrivit căreia forţa de atracţie f între două corpuri din univers este direct 
proporţională cu masa lor m1 şi m2 şi invers proporţională cu pătratul 
distanţei d dintre ele: 

 Ef = m1  m2 / d2  (1) 

Este interesant de observat că astfel de modele, făcând abstracţie de 
componenta fizică, permit generalizări în domenii ce nu au nici o legătură cu 
cel căruia îi aparţine obiectul cercetării iniţiale. Spre exemplu, modelul (1) este 
utilizat şi în domeniul economic pentru determinarea intensităţii legăturilor 
economice între comunităţi teritoriale diferite (zone geografice, ţări, regiuni, 
provincii, judeţe, departamente etc.). În acest caz masa este substituită printr-
un indicator cantitativ relevant ca, de pildă, volumul schimburilor comerciale, 
iar forţa devine coeficientul de intensitate a legăturilor economice (comerciale) 
reciproce. La nivelul unei ţări, coeficienţii f pot fi de exemplu definiţi la nivelul a 
două localităţi. Dacă numărul acestora este n, atunci se pot calcula, în 
principiu, n

2
 coeficienţi f; valorile acestora pot fi grupate pe intervale pentru 

fiecare localitate în parte, rezultând o ierarhie a intensităţii legăturilor eco-
nomice ale fiecărei localităţi şi pe cale de consecinţă, direcţia polarizării acestor 
legături. Pot fi astfel definite, „centrele de polarizare”, ce identifică acele 
localităţi către care gravitează viaţa economică dintr-un teritoriu dat şi, de 
asemenea, pot fi identificate „zonele de polarizare” ale fiecărui centru (figura 
nr. 3.3). 

b) Caracteristica variabilelor modelului ne permite să distingem: 

 modelul determinist – la care variabilele modelului nu sunt considerate 
aleatoare, relaţiile dintre ele fiind precizate cu certitudine în împrejurarea 
dată. Un exemplu de astfel de modele este modelul BLR menţionat 
anterior; 

 modelul stocastic – în cazul căruia variabilele sunt aleatoare şi/sau 
relaţiile dintre ele sunt definite probabilistic în raport cu împrejurarea. Un 
astfel de model este cel cunoscut sub numele de modelul „jurnalistului” 
(sau al „vânzătorului de ziare”). În acest model se consideră elemente 
cunoscute, cu parametri măsuraţi, câştigul realizat prin vinderea unui ziar 
b şi pierderea cauzată de nevinderea şi, respectiv, returnarea la 
distribuitor a unui exemplar p. Variabila aleatoare este cererea zilnică de 
ziare z. 
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Figura nr. 3.3 

Centre şi zone de polarizare într-un teritoriu delimitat 

 
Legendă: 
 comunităţi teritoriale atrase 
 centre de polarizare 
 limita zonelor de polarizare 
 limita teritoriului considerat 
 

Fie z cu valori cuprinse în intervalul [0, Z]; distribuţia de probabilitate p(z) 
se poate scrie: 











z

ppp
zp

...10

)2(...)1()0(
)(  

Obiectivul jurnalistului este de a obţine zilnic cel mai bun câştig posibil şi 
de aceea el trebuie să decidă zilnic numărul de ziare pe care îl preia spre 
vânzare n, care este definit astfel ca variabilă de decizie. 

Valoarea zilnică a câştigului (R) are expresia:  
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Modelul menţionat este generalizabil pentru orice vânzare de bunuri care 
se depreciază rapid în timp, fiind, în consecinţă, un model de decizie pentru 
comercializarea bunurilor cu perisabilitate ridicată sau a celor ce fac obiectul 
vânzării într-o economie cu o inflaţie galopantă. 

c) Comportamentul variabilelor modelului în timp constituie criteriul 

după care modelele se clasifică în: 

 modele statice – în care variabilele nu sunt indexate temporal sau în care 
variabilele se definesc independent de timp. Accepţiunea operaţională 
este că în acest model nu există relaţii „peste timp” între variabilele sale. 
De exemplu, relaţia de structură a venitului naţional (Y) : Y = C + S, unde 
C = consumul şi S = economiile este o relaţie presupusă a fi adevărată, 
indiferent de momentul de referinţă, de aceea este inutil să indexăm 
temporal variabilele; 
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 modele dinamice – în care variabilele sunt definite dependent de timp şi sunt 
legate prin relaţia „peste timp”, adică presupun dependenţa la un moment a 
unei variabile de o altă variabilă considerată la un alt moment de timp. 
Într-o formă foarte generală, o relaţie de model dinamic defineşte 

legătura între o variabilă de stare (xt), pe de o parte şi pe de altă parte, o 
mulţime de variabile de stare (xt-y) şi o mulţime de variante de decizie (Utj-tk) 
unde tj şi tk sunt tot indici de timp semnificând momentele de la care variabilele 
de stare precedente, respectiv cele de decizie încep să influenţeze mărimea 
variabilei de stare de la momentul t: 

 xt = f (xt-a, xt-a-1, … , xt-a-b, Ut-c-1, …., Ut-c-d) 

Situaţie în care tj  [a,b], iar tk   [c, d] ; cel mai adesea întâlnim situaţii 
în care a = 1 şi c = 0, adică dependenţa variabilei de stare xt începe chiar cu 
starea precedentă şi cu decizia simultană stării care se determină. 

Unul dintre cele mai simple modele dinamice este cel al lui Domar, 
model ce vizează descrierea creşterii economice în condiţiile unei economii 
închise (vezi subcapitolul 3.1). 

d) Scopul este un criteriu pe baza căruia se disting: 

 modele explicative – care urmăresc precizarea sau relevarea esenţei 
obiectului studiat (fenomen, proces etc.) sau explicarea mecanismului de 
producere; 

 modele predictive – care permit anticiparea modului de desfăşurare a 
unui fenomen/proces, a scadenţelor sale de evoluţie; 

 modele de decizie – al căror obiectiv este determinarea unor indicatori 
sau a unor mulţimi de valori ale acestora pe care se pot întemeia decizii 
asupra obiectului studiat sau a mecanismului său de evoluţie. Acest tip 
de modele utilizează parametri de decizie, strategii de evoluţie şi 
consecinţe dorite într-o mulţime de consecinţe previzibile. 

e) Nivelul de referinţă este un criteriu ce distinge modele macroeconomice 

şi modele microeconomice. Unii autori diferenţiază, după acest criteriu, 
încă o categorie, şi anume, cea a modelelor de dezvoltare regională. 
Prin prisma elementelor prezentate mai sus, pentru rezolvarea 

problemei influenţei factorilor de producţie asupra dezvoltării industriei s-a ales 
un model de tip simbolic, determinist, static cu valenţe explicative, predictive şi 
o decizie la nivel macroeconomic. 

3.3. Definirea modelului ales şi operaţionalizarea acestuia 

în cazul industriei prelucrătoare 

Pentru evaluarea influenţei factorilor de producţie asupra dezvoltării 
durabile a industriei naţionale, cât şi pentru realizarea unor modele posibile a 
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fost realizat un sistem software flexibil denumit PIMEC
@ . 

Cu ajutorul acestui pachet software s-au construit câte patru modele atât 
pentru total industrie şi pentru industria prelucrătoare (anexele nr. 3.1–3.8) cât 
şi pentru 24 din subramurile industriei prelucrătoare. De asemenea au fost 
realizate prin două metode prognozele a opt indicatori macroeconomici şi 
anume: indicii investiţiilor, indicii fondurilor fixe, indicii eficienţei resurselor 
materiale, indicii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare şi indicii producţiei, indicii 
productivităţii muncii, indicii valorii adăugate brute, rata de creştere a exportului 
în funcţie de cei patru indicatori menţionaţi anterior (vezi anexele nr. 4.1–4.10) .  

Pentru determinarea modelelor matematice s-a utilizat metoda de 
regresie neliniară în variabile, bazată pe metoda celor mai mici pătrate. 

Forma modelelor este: 

 Y = A0 +A1 F(X) + A2 F(X) +....+ An F(X) 

unde: n – reprezintă numărul indicatorilor macroeconomici consideraţi; 
Fi (X), cu i = 1,..., n, – funcţiile neliniare determinate; 

Ai, cu i = 0,..., n – parametrii modelului; 

iar X = (X1, X2, ...., Xn) – vectorul mărimilor de intrare (a indicatorilor 
macroeconomici) 

cu Xi
T
 = (x1i, x2i, ...., xMi) unde M – numărul anilor luaţi în considerare. 

Metoda regresiei multidimensionale neliniară în variabile 

Determinarea modelului matematic se face pe baza prelucrării unor date 
privind evoluţia simultană a mărimilor de intrare şi ieşire. 

Când modelul este de forma: )(...)()(
22110

^

XFAXFAXFAAY
nn

  

în care ),...,,(
21 n

XXXX   este vectorul mărimilor de intrare, atunci, pe baza 

matricelor de date, se calculează valorile medii 1, 2,...,iY şi F i n  şi se 

formează matricele cu date centrate: 

                                                        
 Sistemul software PIMEC a fost elaborat de Mihaela Adina Mateescu sub îndrumarea 

ştiinţifică, din punctul de vedere al teoriei economice pe baza căreia au fost construite 
modelele şi a metodologiei adoptate pentru realizarea software-ului, de Nicoleta 
Hornianschi. 

 
În lucrare sunt prezentate doar prognozele şi modelele pentru total industrie şi industria 
prelucrătoare. 



 

 

111 

 





















MnMM

n

n

FFF

FFF

FFF

F

...

............

...

...

21

22221

11211

 























M
y

y

y

y
....

2

1

   

în care: 1 2( , ,..., )ik i k k kn iF F X X X F   

 

1, 2,...,

1, 2,...,

k k

i n

k M

y Y Y





 

  

 

În aceste condiţii, coeficienţii se calculează cu relaţiile: 
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iar indicatorul de precizie al modelului cu relaţia: 

 
yyyFAR
TTT

/)(
2 

 
Indicatorul de precizie al modelului de regresie R

2
 tinde către 1 când 

modelul se apropie de comportarea reală a procesului. 

 

Pentru realizarea prognozei indicatorilor macroeconomici s-au utilizat 
două metode: una bazată pe construirea unui sistem expert (folosind tehnici 
fuzzy), iar alta bazată pe tehnicile standard de modelare combinată cu tehnici 
fuzzy. 

Sistemele expert sunt programe aplicative de inteligenţă artificială 
bazate pe cunoaştere specializată de nivel înalt, nivel atins în societate de cei 
mai competenţi experţi umani ai domeniilor aplicative ce se implementează în 
aceste sisteme. Denumirea de „sisteme expert” ce le este dată, rezultă din 
faptul că aceste programe sunt capabile să realizeze unele din performanţele 
de gândire şi de intuiţie pe care experţii umani le obţin atunci când aplică o 
astfel de cunoaştere pentru a rezolva probleme complexe în domeniul lor de 
expertiză. 

Avantajele sistemelor expert faţă de aplicaţiile care au complexitate 
comparabilă, dar care sunt rezolvate cu ajutorul metodelor convenţionale de 
programare a calculatoarelor, constau în puterea lor de a soluţiona probleme 
cu ajutorul cunoaşterii extinse asupra întregului domeniu specific, în 
capacitatea lor de a reprezenta şi de a învăţa, în uşurinţa cu care folosesc şi 
combină diferite strategii de elaborare a planurilor de rezolvare. O 
caracteristică principală, care derivă din conceptele aplicate la elaborarea 
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sistemelor expert, este flexibilitatea acestora: când unele proceduri existente 
sunt actualizate sau sunt adăugate noi proceduri, nu este necesară rescrierea 
sau actualizarea celorlalte programe care alcătuiesc sistemul. 

Primele sisteme expert construite au fost utilizate în genetică, apoi în 
medicină, industria turismului şi treptat s-a ajuns şi la construirea unor 
programe de recunoaştere de voce şi chiar la sisteme expert pentru asistarea 
elaborării de programe pornind de la descrierea algoritmilor. 

Puterea rezolutivă a sistemelor expert se bazează pe capabilitatea lor de 
a memora, a întreţine şi a manevra cantităţi mari de piese de cunoaştere, 
specifice domeniului de expertiză, de a oferi o înaltă flexibilitate la reprezen-
tarea cunoaşterii, indiferent de complexitatea acesteia, de a elabora strategii şi 
planuri de rezolvare rafinate şi de a-şi perfecţiona aceste capabilităţi prin 
învăţare din experienţă. 

Deoarece sistemele expert sunt de fapt sisteme inteligente bazate pe 
cunoaştere, pentru rezolvarea problemelor, structura acestora este presupusă 
a satisface cerinţele care definesc orice sistem formal. De aceea, vom privi 
sistemele expert ca fiind dotate cu mecanisme fundamentale, axiomatice, care 
se aplică pe un suport alcătuit din piese de cunoaştere despre obiecte, acţiuni 
şi relaţii, cu ajutorul cărora sunt generate noi entităţi, bine formate, de tip 
obiectual, procesual sau relaţional. 

O analiză atentă şi sistematică asupra domeniului de expertiză poate 
scoate în evidenţă cerinţele sistemului expert privind adecvarea sistemului său 
formal în vederea exprimării cunoaşterii despre obiectele, acţiunile şi relaţiile 
din acest domeniu, cunoaştere care se defineşte în termeni de sorturi, 
proprietăţi şi relaţii primitive. Suporturile obiectuale, procesuale şi relaţionale 
ale unui domeniu de expertiză reprezintă componentele signaturii bazei de 
date multisortate, definită în concordanţă cu caracteristicile domeniului 
respectiv, înlesnind implementarea naturală a unor sisteme expert ce folosesc 
instrumente matematice puternice cum sunt logicile şi algebrele multisortate. 

Indiferent de cerinţele particulare ale domeniului de expertiză dat, orice 
sistem expert poate fi conceput în concordanţă cu următoarea schemă 
generală de structură: 

 sistemul cognitiv, care este dedicat următoarelor funcţiuni şi obiective 
legate de cunoaştere: 

 memorarea cunoaşterii experte într-un spaţiu de memorare special 
organizat, denumit bază de cunoştinţe; 

 căutarea pieselor de cunoaştere specificate direct, prin simboluri 
identificatoare; 

 căutarea pieselor de cunoaştere referite indirect, prin proprietăţi 
asociate şi/sau valori atribuite acestora; 
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 căutarea pieselor de cunoaştere prin inferenţe sau lanţuri inferenţiale 
care pornesc din alte piese de cunoaştere sau din proprietăţi/atribute 
ale acestora; 

 menţinerea bazei de cunoştinţe în actualitate cu evoluţia domeniului 
de expertiză; 

 sistemul rezolutiv este dedicat următoarelor funcţiuni şi obiective legate 
de rezolvarea problemelor: 

 alegerea strategiei de control adecvate pentru tipul problemei curente 
de rezolvat; 

 elaborarea planului de rezolvare a problemei curente; 

 comutarea controlată de la o strategie de control la alta; 

 desfăşurarea acţiunilor prevăzute în planul de rezolvare; 

 verificarea consistenţei paşilor de rezolvare cu obiectivele (subobiecti-
vele) problemei curente; 

 constituirea informaţiei de control pentru mecanismele fundamentale 
ale sistemului rezolutiv: mecanismul de evaluare a planurilor, 
mecanismul de comutare a strategiilor, mecanismul de comutare a 
planurilor, mecanismul de revenire; 

 trasarea drumurilor de raţionament prin arborii deductivi; 

 sistemul explicativ este dedicat următoarelor funcţiuni şi obiective legate 
de justificarea soluţiilor obţinute de sistemul expert la problemele 
utilizatorilor: 

 interpretarea drumurilor de raţionament trasate de către sistemul 
rezolutiv şi emiterea justificărilor pentru soluţiile obţinute; 

 evidenţierea cauzelor greşelilor sau ale eşecului; 

 evidenţierea pieselor de cunoaştere care lipsesc în lanţul de inferenţe 
sau a celor care sunt suspecte de a furniza cunoaştere eronată; 

 sistemul de comunicare este dedicat furnizării de interfeţe între utilizatori 
şi sistemul expert. 

 sistemul metarezolutiv este dedicat următoarelor funcţiuni şi obiective 
legate de adecvarea mecanismelor fundamentale ale sistemului expert, 
la caracteristicile domeniului de expertiză şi ale tipurilor de probleme: 

 adecvarea mecanismelor fundamentale ale sistemului cognitiv: meto-
da de reprezentare a cunoaşterii, mecanismele inferenţiale aplicate 
peste baza de cunoştinţe, metodele de căutare şi de revenire prin 
grafuri şi arbori, criteriile de clasificare şi organizare a bazelor de 
cunoştinţe; 

 adecvarea mecanismelor fundamentale ale sistemului rezolutiv: 
structura informaţiei de control, metodele de rezolvare, strategiile de 
control, mecanismele de comutaţie pentru strategii, planuri şi metode, 
mecanismele de trasare şi de revenire; 
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 adecvarea mecanismelor fundamentale ale sistemului explicativ: 
tipuri de întrebări, adâncimea justificărilor, extentul efectelor laterale 
considerate; 

 adecvarea mecanismelor fundamentale ale sistemului de comunicare: 
gramatica limbajului de comunicare, lexicul, sistemul de priorităţi şi 
restricţii legate de numărul posturilor de lucru cu sistemul şi de 
clasificarea utilizatorilor. 

Pentru facilitarea introducerii în teoria seturilor fuzzy se porneşte de la o 
scurtă discuţie a setului teoretic al funcţiilor de apartenenţă. În acest scop, se 
porneşte de la existenţa setului universal X la care alte mulţimi sunt subseturi, 
ca de exemplu, pentru setul A (AX) se spune că a A implică aX. Date 
fiind postulatele setului universal, orice set A poate fi reprezentat prin utilizarea 
funcţiei de apartenenţă, numită şi altfel funcţie de adevăr, funcţie de evaluare 
sau funcţie caracteristică. Funcţia de apartenenţă uA(x) a setului A este definită 

la setul universal X prin: 
1,

( )
0,

A
dacă x A

u x
dacă x A


 


 

În consecinţă, orice subset A al lui X poate fi reprezentat în forma: 

A = {x| uA(x)}. 

Specific, fiecare x din X este asociat cu funcţia sa de evaluare. Dacă A 
este finită, poate fi reprezentată ca o listă a tuturor elementelor lui X, fiecare 
număr urmat de un slash după care, apare fie valoarea 1, fie valoarea 0 după 
cum elementul aparţine lui A sau nu aparţine lui A. Astfel, într-o reprezentare 
simbolică fiecare simbol din X are ataşat un „flag”; dacă indică 1, acesta 
aparţine setului A, iar dacă indică 0, nu aparţine setului A. 

Este necesară discutarea setului teoretic al operaţiilor referitoare la 
caracterizarea funcţiei de apartenenţă. Considerând două seturi A şi B 
reuniunea lor conţine toate elementele ce aparţin fie lui A fie lui B. Utilizarea 
reprezentării standard va duce la: 

 }|{ BxsauAxxBA   

pe când prin funcţia de apartenenţă 

 ))(),(max()(|{ xuxuxuxBA
BABA

   

Intersecţia dintre seturile A şi B, BA  este reprezentată de setul 
elementelor ce aparţin atât lui A cât şi lui B, adică: 

BA ={x| ))}(),(min()(),( xuxuxuundexu
BABABA

  

Diferenţa între A şi B va fi reprezentată ca: 

A – B = {x| uA-B(x), unde uA-B(x)=min(uA(x), 1-uB(x))} 
În acest caz, atunci când A este egal cu X, B reprezintă complementara 

lui, notată şi ))}(1)(),(|{ xuxuundexuxAXB
B

c

BB

c   
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deci: min(uX (x), 1-uB(x)) = min(1, 1-uB(x)) = 1-uB(x) 
Întrucât operaţiile de intersecţie şi reuniune sunt comutative şi asociative, 

operaţia poate fi generalizată pentru orice subset al claselor arbitrare şi 
formulele de Morgan sunt valabile. 

Pentru un particular xX sunt posibile două situaţii exclusive: (1) xA în 
care caz uA(x)=1, sau (2) xA, caz în care uA(x)=0. Însă excluderea mutuală 

nu poate fi strict aplicabilă în orice tip de raţionare. 

Procedând intuitiv, pentru ca A să fie constituit ca un set propriu este 
necesar să se formuleze întrebări asupra oricărui element x din X. În general, 
dacă setul A este definit prin formularea cu predicate A = {x| x este _____} 
atunci aceasta incumbă faptul că predicatul nu este precis definit. Cu alte 
cuvinte, se atribuie un conţinut extrasemantic pentru predicat, ţinând cont de 
stricta interpretare relaţională. Modelul nedeterminat al apartenenţei la clasă, 
introdus de Zadeh, foloseşte noţiunea de subset fuzzy al setului universal X. 
Pornind de la acesta, subsetul A este definit ca A={x|uA(x)}, unde funcţia de 
apartenenţă uA poate lua valori în intervalul [0,1], aşa că pentru orice xX, se 
obţine 0<=uA(x)<=1. 

Faţă de situaţia clasică apartenenţa la un subset nu este reprezentată 
prin valorile precise 0 sau 1. Funcţia de apartenenţă determină o caracterizare 
cantitativă a calităţii. 

Utilizând logica fuzzy şi facilităţile unui sistem expert, s-a construit 
următorul algoritm pentru prognozarea indicatorilor macroeconomici: 

Algoritm: 

Pas 1: se preia din baza de date valoarea minimă şi maximă pentru 

domeniul de variaţie al fiecărui indicator. 

Pas 2: se fac variaţiile anuale raportate la ultimul an din baza de date  

Pas 3: se realizează fuzzificarea. Variaţiile se trec într-o scală 0-1000 

(transformarea în clase). 

Pas 4: se stabileşte setul de reguli, construindu-se motorul de inferenţă. 

Fiecărei variaţii, transformate în clasă, i se stabileşte o pondere iniţială. 

Pas 5: se realizează defuzzificarea. Este aplicat setul de reguli 

corespunzător fiecărui an de predicţie şi se refac intervalele. Pentru 
urmatoarea predicţie treci la pas 4. 

Aplicaţia software PIMEC
@

 este dezvoltata în C++ (Builder). Nucleul 
sistemului PIMEC

@
 este construit din implementarea software a patru module 

reprezentate prin biblioteci cu legare dinamică (DLL). Această tehnică de 
utilizare s-a adoptat din următoarele considerente: 

 a permite un control mai bun al întregului program; 
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 a include noi module în cadrul prezentului software, fără a fi nevoie să se 
modifice semnificativ programul. 
Cele patru module ale sistemului software PIMEC

@
 sunt:  

 modulul de gestiune a datelor de intrare (baza de date); 

 modulul pentru predicţie ; 

 modulul de modelare; 

 modulul de reprezentare grafică. 
Modulul de gestiune a datelor de intrare conţine o bază de date cu 24 de 

indicatori macroeconomici pentru total industrie, industrie prelucrătoare şi 28 
de subramuri ale industriei prelucrătoare. Această bază de date permite ca în 
orice moment să poată fi actualizată sau completată cu noi câmpuri (de 
exemplu: cu ramuri/subramuri ale industriei sau cu alţi indicatori 
macroeconomici). 

Modulul pentru predicţie conţine la rândul său două module şi anume: 
unul pentru prognozarea indicatorilor, folosind tehnici fuzzy, iar altul pentru 
prognozarea indicatorilor folosind tehnici clasice de modelare combinate cu 
tehnici fuzzy. În cazul primului modul, programul dă şi posibilitatea de a realiza 
aproape instantaneu prognozarea tuturor indicatorilor ce aparţin industriei 
(ramurii) selectate. 

Modulul de modelare facilitează atât determinarea structurii modelelor 
(adică determinarea funcţiilor neliniare Fk(X) cu k = 1,..., n) cât şi a parametrilor 
acestora (Ai, i = 0,..., n). Aplicaţia PIMEC

@
 se bazează pe metoda regresiei şi 

permite alegerea diferitelor combinaţii a variabilelor de intrare şi alegerea 
diferitelor variabile de ieşire în modele şi calculul factorilor de adecvanţă 
corespunzători acestora. Astfel programul dă posibilitatea de a realiza şi 
modele interramuri. 

Modulele conlucrează între ele. Aplicaţia foloseşte tehnologia RAD 
(Rapid Application Development) de proiectare vizuală. Bazele de date sunt 
gestionate folosind tehnicile evoluate de control şi manipulare a acestora 
asigurând un flux rapid al informaţiilor. 

În programul PIMEC
@

, în cadrul modulului de modelare a fost proiectat şi 

implementat un analizor sintactic ce permite introducerea oricăror tipuri de 
funcţii.  

Din punct de vedere al proiectării şi implementării software, aplicaţia 
PIMEC

@
 se încadrează în standardele actuale de dezvoltare software. Datorită 

conceptelor modulare de dezvoltare a acestui produs (biblioteci cu legare 
dinamică), se poate realiza o extindere a acestuia sau o îmbunătăţire a 
bibliotecilor existente. 

Programul conţine următoarele fişiere-sursă:  

 analizor.cpp; 
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 data.cpp – ce conţine controalele şi funcţiile necesare gestionării bazelor 
de date; 

 fuzzy.cpp – ce conţine clasele şi funcţiile necesare aplicării algoritmului 
de tip fuzzy (predicţie); 

 grafic.cpp – ce conţine codul necesar pentru conversiile necesare în 
vederea reprezentărilor grafice; 

 id.cpp – ce conţine funcţiile necesare regresiei; 

 main.cpp – fişier corespunzător interfeţei principale, gestionează 
evenimentele interfeţei principale; 

 model.cpp – ce conţine interfaţa pentru gestiunea şi crearea modelelor 
matematice determinate prin regresie; 

 pimec.cpp – fişierul principal ce gestionează întreaga aplicaţie. 
Gestiunea bazelor de date este structurată din 18 tabele relaţionale 

construite în PARADOX 7. De asemenea, există opt clase TBatchMove 
necesare transferului rapid al informaţiilor folosite de sistemul fuzzy, sistemul 
de modelare matematică prin regresie şi de sistemul de gestiune al graficelor. 

Există o interogare cu parametri variabili, ce asigură interogarea siste-
mului în vederea realizării graficelor. Reprezentarea graficelor se realizează 
într-un sistem flexibil, utilizatorul având posibilitatea de zoom a graficelor, de 
modificare a parametrilor (fonturi, titluri, modul de reprezentare a axelor, culori, 
reprezentare 3D etc.) şi, de asemenea, de printare a acestora (cu aceleaşi 
facilităţi ca la orice produs Microsoft).  
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Capitolul 4 

O PARALELĂ ÎNTRE REZULTATELE OBŢINUTE PRIN 

CELE DOUĂ MODALITĂŢI DE ANALIZĂ UTILIZATE. 

EVOLUŢII PREVIZIBILE LA NIVELUL INDUSTRIILOR 

NAŢIONALE, ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII 

INDUSTRIALE PE PLAN MONDIAL 

 

Modelul economic ce stă la baza sistemului prezentat în capitolul prece-
dent, realizat pentru a evidenţia influenţa factorilor de producţie asupra 
evoluţiei industriei naţionale, este unul de tip neoclasic, dezvoltat pe linia 
introducerii unor intrări multiple (indicatori reprezentativi pentru nivelul 
factorilor), al căror impact se regăseşte în evoluţiile prognozate pentru 
diversele domenii industriale. S-a ales acest tip de model întrucât este cel care 
permite includerea, ca variabile exogene, a unor elemente de politică 
industrială ce pot acţiona asupra indicatorilor economici de rezultate. 

În acelaşi timp, cititorul poate observa, că în prima parte a lucrării, 
respectiv în capitolul 2, autorii încearcă o abordare clasică a subiectului, în 
sensul efectuării unei analize multicriteriale destinată să evidenţieze impactul 
factorilor de producţie asupra dezvoltării durabile a industriei. Concluziile 
acestei analize sunt prezentate în capitolul respectiv, motiv pentru care nu mai 
considerăm necesară reluarea lor în contextul acestui capitol.  

Vom încerca, totuşi, în continuare să prezentăm succint câteva aspecte 
privind valenţele şi limitele celor două abordări, pe care le considerăm în egală 
măsură utile pentru demersul nostru ştiinţific.  

De asemenea, bazându-ne pe caracterul complementar al informaţiilor 
furnizate de ambele modalităţi de abordare şi ţinând seama de evoluţiile preco-
nizate pe plan mondial în domeniul industriei, considerăm util ca în finalul 
lucrării să schiţăm câteva direcţii de dezvoltare previzibile pentru industria 
românească, direcţii ce ar urma să fie aprofundate pe parcursul cercetărilor 
viitoare. 

4.1. Consideraţii asupra deosebirilor şi similitudinilor 

dintre cele două metode de abordare utilizate 

Funcţionarea sistemului conceput în cadrul prezentei lucrări (descris în 
subcapitolul 3.3), a fost verificată pe un număr de 24 de domenii industriale 
dar, datorită lipsei anumitor date statistice relevante pentru fiecare sector 
industrial considerat, în economia prezentei lucrări ne vom mărgini la 
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expunerea rezultatelor obţinute pentru ansamblul industriei şi industria 
prelucrătoare. Pentru celelalte domenii vom evidenţia, în special, aspectele de 
ordin calitativ rezultate din simulările efectuate, urmând ca, pe parcursul 
viitoarelor cercetări aplicative, să analizăm fiecare sector în parte şi să 
detaliem rezultatele obţinute, inclusiv în sfera predicţiilor pe termen mediu şi 
lung. 

Precizări privind câteva elemente de bază, caracteristice aplicaţiei 

software prezentate 

Premise 

 Au fost luaţi în considerare următorii indicatori ca variabile de intrare în 
model (perioada 1991-1999, indici raportaţi la 1990): 

 investiţiile; 

 cheltuielile de CS-DT; 

 fondurile fixe; 

 eficienţa resurselor materiale. 
Network 

 S-au efectuat următoarele aplicaţii, determinându-se şi modelele 
corespunzătoare: 
a) evoluţia valorilor reale; 
b) determinarea modelului pentru această evoluţie; 
c) prognoza bazată pe sisteme fuzzy; 
d) prognoza bazată pe sisteme fuzzy combinată cu metode standard de 

modelare. 
Rezultate 

 Au fost luaţi în considerare următorii indicatori ca variabile de ieşire din 
model (perioada 2001-2010, indici raportaţi la 2000): 
a) producţia; 
b) valoarea adăugată brută (VAB); 
c) productivitatea muncii; 
d) rata de creştere a exportului. 
 

Unele concluzii ce derivă din implementarea modelelor propuse 

Cu privire la rezultatele obţinute în urma operaţionalizării modelelor 
realizate se pot face următoarele aprecieri referitor la: 

 

 Producţie 
Potrivit datelor de ieşire din model, prognoza bazată pe sisteme fuzzy, 

care ia în consideraţie trendul din perioada 1990-2000, arată că producţia 
industrială a anului 2010 va depăşi cu cca 5% nivelul anului 2000 (în preţuri 
constante).  
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Dacă se ţine seama însă de influenţele exercitate de cei patru factori 
consideraţi (anexa nr. 4.1), atunci predicţia efectuată de modelul bazat pe 
tehnicile combinate menţionate anterior, evidenţiază o depăşire a aceluiaşi 
nivel cu aproximativ 10% (anexa nr. 4.2) .  

Aceleaşi evoluţii sunt estimate şi pentru industria prelucrătoare cu deose-
birea ca în cazul acesteia din urmă influenţa benefică a factorilor de producţie 
(anexa nr. 4.3) este mai pronunţată (anexa nr. 4.4). 

 

 Valoarea adăugată brută (VAB) 
Prognoza efectuată pe baza trendului anterior evidenţiază pentru 

ansamblul industriei o creştere de cca 4-5% a VAB în anul 2010 comparativ cu 
2000. 

În schimb, predicţia ce ţine seama de influenţa factorilor de producţie 
arată că aceasta se va plafona aproximativ la nivelul anului 2001(anexa nr. 
4.5). 

Este interesant de observat că pentru industria prelucrătoare efectul 
acţiunii factorilor de producţie este, în schimb, benefic, concretizându-se într-o 
majorare de aproximativ 10% a VAB, în 2010, comparativ cu nivelul înregistrat 
în anul 2001 (anexa nr. 4.6 ). 

 

 Productivitate 
Productivitatea muncii prognozată în intervalul 2001-2010, luând în 

considerare trendul istoric, ar cunoaşte, potrivit modelului utilizat, o creştere de 
cca 10%, pentru ansamblul industriei. Influenţa factorilor de producţie 
atenuează însă, această creştere care ar putea fi limitată la numai 4-5% în 
intervalul considerat (anexa nr. 4.7). 

Ca şi în cazul VAB, pentru industria prelucrătoare şi în ceea ce priveşte 
productivitatea muncii, lucrurile stau invers, dar creşterea indusă de factorii de 
producţie este nesemnificativă (anexa nr. 4.8). 

  

 Rata de creştere a exportului 
În contextul trendului înregistrat în intervalul 1991-2000, evoluţia preconi-

zată de model pentru ansamblul industriei, în intervalul 2001-2010, are în 
vedere o majorare a nivelului acestui indicator cu cca 10%, în anul 2010. 

Datorită influenţei factorilor de producţie însă, această creştere este drastic 
amendată în sensul diminuării ei la numai câteva procente (anexa nr. 4.9 ). 

Se poate constata că şi pentru industria prelucrătoare situaţia este 
similară, cu diferenţa că se pleacă de la un nivel al exportului ceva mai ridicat 
(anexa nr. 4.10). 
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La finalul acestui scurt subcapitol se impune totuşi precizarea că 
rezultatele obţinute în momentul de faţă, pe baza modelelor aplicate, sunt 
parţiale, având un pronunţat caracter secvenţial. Aceasta se datorează, în 
primul rând, discontinuităţilor apărute în trendurile de evoluţie a majorităţii 
indicatorilor economici la nivelul anului 1990, cât şi numărului relativ redus de 
variabile de intrare utilizat. 

Referitor la caracteristicile celor două metode de abordare ale proble-
maticii în discuţie, considerăm relevante aspectele prezentate în continuare. 

 Din punctul de vedere al informaţiilor utilizate, ambele metode folosesc 
un volum apreciabil de informaţii, dar în timp ce analiza multicriterială 
foloseşte un număr relativ mic de date, foarte variate, marcate de o 
puternică încărcătură calitativă, modelele utilizează o bază de date mult 
mai amplă dar având un pronunţat caracter secvenţial şi o relevanţă, în 
primul rând, cantitativă. 

 Evident în ceea ce priveşte rigoarea, caracterul pronunţat matematic al 
modelarii îşi pune cu pregnanţă amprenta asupra rezultatelor obţinute şi 
a acurateţii comensurărilor efectuate. 

 Parcă pentru a-şi lua revanşa, în schimb, abordarea multicriterială este 
mult mai nuanţată, permiţând evidenţierea unor concluzii cu un grad de 
adecvare la anumite situaţii concrete ale mediului economic naţional, 
mult mai mare. 
La o analiză mai aprofundată pot fi cu siguranţă găsite un număr 

substanţial mai ridicat de diferenţe şi similitudini între cele două modalităţi de 
abordare, dar succinta privire retrospectivă efectuată ne-a convins că cea mai 
importantă caracteristică a acestora este caracterul lor complementar.  

Se poate aprecia că rezultatele obţinute, corelate cu o serie de alte infor-
maţii din domeniul evoluţiei industriale pe plan mondial în contextul globalizării 
pieţelor, ne pot furniza unele indicaţii pertinente cu privire cel puţin la unele 
aspecte ale evoluţiei industriei naţionale, pe termen mediu. 

4.2. Industria mondială în contextul globalizării producţiei 

şi pieţelor 

În ultimii ani ai secolului XX suntem martori ai bulversărilor în structurile 
economice la toate nivelurile atât macro cât şi mondoeconomice. Astăzi 
comportamentul agenţilor economici îmbracă noi forme. Aceste schimbări de 
structură care au modificat esenţial peisajul economic mondial au la bază trei 
evenimente principale. 

1. Dereglementarea americană, lansată în anii ‟80 care a făcut să cadă toate 
barierele etatiste, având la rândul ei patru consecinţe importante: 

 eradicarea inflaţiei puternice (coborârea ratei inflaţiei sub 4%); 
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 pierderea de către stat a controlului asupra ratei dobânzilor şi a cursului 
de schimb (prin consolidarea pieţelor financiare la termene); 

 dirijarea economiei de către piaţă (sau de către băncile centrale) în 
detrimentul guvernelor; 

 mondializarea economiilor care antrenează regruparea întreprinderilor 
pentru a face faţă competiţiei crescânde. 

2. Prăbuşirea sistemelor comuniste de gestiune economică – fenomen cu 
multe implicaţii economice şi politice între care de mare importanţă este 
reorientarea spre Europa Centrală şi de Est în scopul reconstrucţiei, a unui 
mare volum de fonduri care altfel ar fi fost destinate naţiunilor industrializate. 

3. Explozia internetului; în scurt timp întregul glob va fi branşat la „reţeaua 
mondială” şi toată lumea va putea recepţiona şi emite mesaje, în orice scop, 
inclusiv pentru a cumpăra sau a vinde. 

4.2.1. Tendinţe ale evoluţiei sectoriale în industria mondială 

Strategia de dezvoltare economică bazată pe integrarea economică în 
economia mondială şi creşterea competitivităţii, nu poate fi pusă în aplicare 
fără a cunoaşte tendinţele evoluţiei ramurilor economice pe plan mondial. Este 
vorba atât de performanţele acestor ramuri din punct de vedere al cifrei de 
afaceri şi al valorii adăugate produse anual, cât şi despre volumul şi valoarea 
schimburilor internaţionale cu bunurile sau serviciile produse în aceste ramuri. 

1. Ramuri cu creştere puternică – ritm mediu anual de creştere  

de peste 5,5% 

Turismul, comerţul intern şi internaţional, transporturile, sectorul 
informaţional şi serviciile financiare 
Sectorul informaţional – preocupă din ce în ce mai mult guvernele 

ţărilor lumii, indiferent de mărime, nivel de dezvoltare economică sau filosofie 
politică. Structurarea noii societăţi informaţionale poate accentua coeziunea 
socială sau o poate distruge, guvernele considerând necesară şi din acest 
punct de vedere urmărirea atentă a procesului. 

Politici coerente în acest domeniu au fost dezvoltate în SUA, Canada, 
Australia, Japonia şi UE, culminând cu politica adoptată în 1995 de Grupul 
celor şapte, dar şi în multe dintre ţările recent industrializate, în special cele din 
Asia de Est cum ar fi: Singapore, Malayezia, Republica Coreea şi Thailanda. 
Unele măsuri au fost luate şi în ţările în curs de dezvoltare cum ar fi: China, 
Africa de Sud şi Vietnam. 

Chiar dacă, deocamdată, majoritatea acestor politici sunt orientate spre 
dezvoltarea în special a infrastructurii informaţionale, există tendinţe tot mai 
accentuate de concentrare a atenţiei factorilor politici către implicaţiile sociale 
ale dezvoltării acestei infrastructuri. 
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Tehnologia informaţiei 

Cei mai mari producători de hardware au fost pentru multă vreme SUA şi 
Japonia. După 1994, datorită evoluţiei costurilor în Japonia şi a creşterii 
considerabile a pieţei interne în SUA şi UE, câteva ţări din zona Pacificului, 
respectiv Singapore, Taiwan, Hong-Kong şi Malayezia şi-au crescut 
considerabil contribuţia la producţia mondială. În acest timp China prezintă 
tendinţe accentuate de creştere, în timp ce ponderea Europei de Est nu 
depăşeşte 1%. Spre deosebire de Japonia, ţările din zona Pacificului şi Europa 
Centrală şi de Est vor înregistra pe viitor ritmurile de creştere cele mai mari. 

O ţară care s-a impus mai recent pe piaţa tehnologiei informaţiei este 
Irlanda, multe dintre firmele de renume inclusiv Intel, Microsoft, IBM, stabilindu-
şi cartierele generale europene. Ritmul mediu anual de creştere a producţiei de 
produse soft pe plan mondial este de 10%. 

 

Sectorul telecomunicaţiilor 

În ceea ce priveşte producţia de echipament de telecomunicaţii, rolul 
important l-a jucat Europa de Vest, dar accentuarea tendinţei de standardizare 
a făcut tehnolgiile mult mai accesibile altor producători, în special din Asia. 

Oarecum conectată acestei tendinţe este asistenţa medicală, cu o 
creştere explozivă la rândul său. Un raport publicat în octombrie 1997 de 
Ministerul Sănătăţii din Marea Britanie numit Healthsmart 2010, prognozează 
pentru începutul secolului dezvoltarea unei industrii a îngrijirii sănătăţii scumpă 
dar eficientă, bazată pe chirurgi roboţi şi telemedicină, incluzând diagnosticul 
cu ajutorul internetului. 

Transporturile vor continua să crească paralel cu comerţul internaţional 
în ritmuri mai mari decât creşterea populaţiei mondiale datorită dezvoltării 
acelor ţări şi regiuni, în special din Asia şi Africa, dar şi din Europa Centrală şi 
de Est în care în prezent se înregistrează subofertă. Diferitele mijloace de 
transport vor evolua diferit: 

 transportul feroviar va scădea. Motivul: infrastructura necesită investiţii 
foarte mari; 

 se vor dezvolta transporturile rutiere, dar se află în atenţia restricţiilor 
ecologice, ceea ce le-ar putea încetini ritmul de creştere; 

 transporturile maritime vor rămâne principalul mijloc intercontinental 
pentru mărfuri şi vor înregistra o creştere moderată; 

 transporturile aeriene vor creşte exploziv şi, datorită scăderii preţurilor, 
devin din ce în ce mai accesibile. În ultimii 20 de ani, ponderea turiştilor 
în totalul pasagerilor companiilor aeriene a crescut de la 15% la 55%. 
Serviciile financiar-bancare. Dezvoltarea noilor tehnici de procesare şi 

transmitere a informaţiei au făcut posibilă şi au amplificat comercializarea anu-
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mitor servicii şi, în special a celor financiar-bancare, unde furnizarea se 
realizează din ce în ce mai mult prin intermediul reţelelor de mari dimensiuni, 
mai ales în ţările dezvoltate. 

 

Turismul 

Conform Organizaţiei Mondiale pentru Turism, turismul internaţional a 
crescut numeric în ultimii ani cu un ritm mediu anual de 5%. 

Zona Asiei de Est şi Pacificului au demonstrat cea mai rapidă creştere 
(până la 10%) urmate de Europa şi Orientul Mijlociu (aproximativ 5%); America 
de Nord (aproximativ 3%) şi Africa (aproximativ 0,2%). Creşterea a fost 
susţinută de perioada de avânt înregistrată de economiile vest-europene şi de 
avântul economiilor din zona Pacificului. Pentru viitor se aşteaptă o creştere 
pronunţată a acestor servicii, paralel cu dezvoltarea continuă a calităţii şi a 
condiţiilor de securitate. 

 

2. Ramuri cu o creştere moderată: ritm mediu anual de creştere  

între 3%-5,5%  

Produsele textile, mobilierul, serviciile, producţia de carte şi, într-o 
oarecare măsură, prelucrarea maselor plastice şi chiar maşinile şi 
aparatele electrice se dezvoltă în ritmuri care, fără a putea fi considerate 
explozive, sunt totuşi superioare celui de creştere al populaţiei mondiale. 
 

Celuloză, hârtie şi carton 

Tehnologiile moderne stimulează producţia de carte şi tipărituri, 
alimentând şi în viitorul apropiat cererea mondială de hârtie. Având însă în 
vedere ritmul rapid de răspândire a tehnicii de calcul, care va deveni din ce în 
ce mai accesibilă şi presiunea ecologică (industria celulozei şi hârtiei răspunde 
deocamdată acestei presiuni prin promovarea tehnologiilor de producţie 
nepoluante), mijloacele electronice de stocare a informaţiei sunt prognozate să 
devină din ce în ce mai populare. 

Pe termen lung, disponibilităţile de celuloză, în special pentru celuloză 
din lemn de conifere rămân destul de limitate. În general, lemnul se ridică la 
jumătate din costul cheltuielilor din industria celulozei, deci ţările care cultivă 
specii care ajung mai devreme la maturitate deţin un avantaj comparativ pe 
piaţă. Brazilia a câştigat foarte mult din plantaţiile de eucalipt, care ating 
maturitatea în 6-7 ani. Principalii furnizori de celuloză vor deveni ţările sudice. 
Multe dintre companiile din ţările dezvoltate vor cumpăra acţiuni ale plantaţiilor 
şi fabricilor de celuloză din sud cu scopul de a proteja furnizorii interni. Chile a 
fost primul centru de interes. Noua Zeelandă va putea, de asemenea, deveni 
un centru al investiţiilor în capacităţi de obţinere a celulozei. 
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Producţia şi prelucrarea maselor plastice 

Creşterea producţiei de mase plastice va interveni ca urmare a creşterii 
cererii în ţările recent industrializate şi în cele în curs de dezvoltare. Efectul 
creşterii cererii este accentuat şi de creşterea preţurilor ca urmare a unui efect 
de monopol, capacităţile de producţie fiind concentrate în prezent în vestul 
Europei şi America de Nord. Este probabil ca în viitor capacităţile de producţie 
să se deplaseze către zonele ce înregistrează cerere sporită cu atât mai mult 
cu cât şi în acest caz presiunea ecologică, mai puternică în Europa şi America 
de Nord, va avea un cuvânt de spus. Cea mai mare creştere a producţiei de 
mase plastice se va înregistra în Asia de Sud, cu o medie de 8% anual chiar 
până în 2010. Această creştere va contrabalansa doar parţial scăderea 
dramatică aşteptată în UE. 

 

Producţia de energie electrică 

Deşi a crescut într-un ritm susţinut în întreaga lume (3,2% pe an între 
1980 şi 1993; 1,6% între 1993-2000), producţia de energie electrică se 
încadrează în aceeaşi grupă de ramuri cu o creştere moderată (1,5-1,8% între 
2001 şi 2020). 

Comisia Europeană pentru Energie estimează o creştere a ponderii 
energiei electrice în cererea totală de energie de la 12% între anii 1980-1992, la 
19% în 2020. Creşterea populaţiei, a consumului pe cap de locuitor şi migraţia 
populaţiei către zonele urbane sunt principalii factori favorizanţi ai acestei 
evoluţii. Principala tehnologie de producţie rămâne cea termică, deşi ponderea 
ei a scăzut de la 70% în 1980 la 63% în 1993. Energia nucleară a înregistrat o 
creştere puternică înainte de 1990 (11% media anuală), dar după 1990, 
creşterea a încetinit considerabil din lipsă de investiţii, mai ales în Europa de 
Vest şi America de Nord. Totuşi contribuţia energiei nucleare la producţia totală 
de energie a crescut de la 9% în 1990 la 17% în 1994. Energia hidraulică a 
crescut la rândul său cu 2,3% pe an până în 1990 şi cu 3,1% după 1991, cu un 
maxim de 5,7% în 1993. Dintre materiile prime folosite pentru generarea de 
energie electrică, combustibilii solizi au avut o contribuţie de creştere (54% în 
1980 şi 56% în 1993). Volumul de petrol utilizat pentru generarea de energie 
electrică a scăzut în deceniul ‟80 (2,7% pe an), dar s-a menţinut relativ stabil 
după 1990. Consumul de gaz destinat producţiei de energie electrică a crescut 
semnificativ (5% pe an), cu un maxim de 13% în 1993. Din 1985 gazul a 
devenit mai utilizat decât petrolul. 

Restrângând analiza la ţările central şi est-europene, se poate spune că 
necesităţile de resurse energetice ale acestora depind de oferta externă într-o 
proporţie de 24% în 1994, aproximativ aceeaşi ca în 1995, după un vârf de 
27% în 1990. Dintre ţările acestei regiuni, Bulgaria este cea mai dependentă de 
importuri (57% în 1994), dar gradul său de dependenţă a scăzut faţă de 1980 
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(73%). Polonia care îşi acoperea aproape integral necesităţile energetice în 
1985 şi-a crescut gradul de dependenţă de 5% în 1992, după care acesta a 
revenit la 1,4% în 1994. Separarea republicilor componente ale fostei 
Cehoslovacii a afectat tendinţele de evoluţie în cele două ţări, pentru că 
Slovacia, dispunând de resurse interne foarte limitate de combustibili solizi şi 
producând o cantitate mică de energie nucleară, depinde de oferta externă într-
o proporţie de 70%, în timp ce Republica Cehă, cu producţii de combustibili 
solizi, reuşeşte să-şi menţină dependenţa la sub 20% (16% în 1992, 19% în 
1994). 

 

Producţia de motoare electrice, generatoare şi transformatoare 

Capacitatea instalată de producere a energiei electrice a crescut cu mai 
mult de 20% între 1995 şi 2000, previziunile diferitelor organisme internaţionale 
apreciind o creştere în 2010 de 140% din capacitatea existentă în prezent. 
Producţia de motoare electrice, generatoare şi transformatoare va urma în 
aceleaşi tendinţe, fiind strâns legată de evoluţia consumului mondial de energie 
electrică. 

Principala mutaţie calitativă la nivelul acestei ramuri este legată de 
modificări ale ponderilor regionale. Orientul Îndepărtat este prognozat să repre-
zinte în anul 2010, 40% din cererea mondială de motoare electrice, gene-
ratoare şi transformatoare, ceea ce ar putea deschide noi pieţe pentru 
producătorii de capacităţi de producţie a energiei electrice din ţările dezvoltate. 

 

Sectorul serviciilor 

Serviciile industriale sunt aşteptate să crească moderat până în 2020, 
datorită atât dependenţei evoluţiei serviciilor de ritmul de creştere a anumitor 
ramuri industriale, iar în cazul economiilor dezvoltate cât şi ca urmare a unei 
relative saturări a pieţei. În UE, de exemplu, serviciile reprezintă 75% din PIB-
ul Uniunii Europene în 1995 (din care 14% servicii guvernamentale), faţă de 
22% industria şi 2% agricultura. 

 

3. Sectoare şi subsectoare stagnante. Ritm mediu anual de creştere  

între 1,5% – 3% după 2001 

Industria alimentară, prelucrarea resurselor energetice, chimia de bază, 
materialele de construcţii, industria producătoare de maşini şi utilaje şi, într-o 
anumită măsură, chiar industria extractivă sunt ramuri esenţiale pentru 
funcţionarea societăţii şi, în general, au ritmuri de evoluţie paralele cu creşterea 
populaţiei mondiale. Astfel, deşi în cele mai multe cazuri, nu sunt considerate 
posibili lideri ai dezvoltării economice, aceste sectoare care furnizează produse 
de bază, nu pot fi neglijate. 
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Prelucrarea petrolului 

Principala evoluţie care a marcat petrochimia mondială în ultimii ani a 
fost creşterea puternică a capacităţilor de producţie în ţările în curs de 
dezvoltare care a erodat pieţele de export ale SUA şi UE. Reducerea aşteptată 
a costurilor în ţările în curs de dezvoltare şi programele de privatizare şi 
eficientizare din Europa de Est şi Centrală au început totuşi să influenţeze, în 
sensul reducerii, ritmul de creştere a industriei în Asia. Ramurile prelucrătoare 
de cărbune şi petrol se vor dezvolta până imediat după 2002 dar ritmul lor de 
creştere va scădea treptat, ajungându-se chiar la declin după anul 2002. 

 

Prelucrarea cauciucului natural 

Dezvoltarea puternică a producţiei de automobile este principala cauză a 
creşterii utilizării cauciucului natural. Previziunile pe termen lung sunt încuraja-
toare. Consumul mondial de cauciuc a crescut cu un ritm mediu anual de 4% 
între 1994-1999. Dezvoltarea susţinută a ţărilor est-europene, CSI şi China va 
stimula aceste tendinţe pozitive. În perioada 1995-2000, vânzările de anvelope 
în Europa au crescut cu o medie anuală de 2-3% (anvelope pentru 
autoturisme) şi respectiv de 1-2% (anvelope pentru camioane). După 2001, 
ritmul de creştere a prelucrării cauciucului se va reduce la 1-2%, scăderea cea 
mai importantă urmând să o înregistreze anvelopele, în paralel cu contracţia 
producţiei mijloacelor de transport rutier. 

 

Materialele de construcţii şi construcţiile metalice 

Materialele de construcţie şi construcţii metalice vor urma şi în perioada 
2002-2020 o evoluţie paralelă cu cea a ciclului de afaceri pe care activitatea de 
construcţii o înregistrează în general. Schimbările aşteptate în acest domeniu 
sunt în special de natură calitativă şi nu în trend sau volum. 

 

Industria chimică 

Industria chimică este o industrie cu un caracter extrem de eterogen, 
având subramuri cu dinamică şi elasticităţi de venit şi preţ foarte diferite. 
Industria chimică se ridica în 1994 la 7% din veniturile totale mondiale şi la 9% 
din comerţul mondial. După recesiunea care a marcat economia UE în 1992-
1993, industria chimică a înregistrat cea mai puternică revenire dintre toate 
ramurile industriei manufacturiere ale regiunii. 

Investiţiile în industria chimică au fost stabile după 1990 în SUA (circa 
8% din venituri), dar au scăzut dramatic în Japonia (6% în 1995 faţă de 10% în 
1990) şi semnificativ în UE (de la 7% la 5% în aceeaşi perioadă). Pentru anii ce 
urmează se anticipează o creştere puternică a ponderii în Asia de Sud şi de 
Sud-Est (exclusiv Japonia) pe piaţa mondială. Ponderea acestei regiuni a 
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crescut de la 15% în 1994 la 19% în 2000 şi va creşte la aproximativ 23% în 
2030, iar ţările industrializate vor pierde corespunzător segmente de piaţă. 

 

Fire şi fibre sintetice 

Între 1968-1995 producţia celor mai multe dintre tipurile de fibre şi fire 
sintetice a prezentat un trend ascendent continuu, cu excepţia unor cazuri 
izolate cum ar fi scăderea de fire acrilice în SUA. Această scădere şi altele 
câteva de acest tip pot fi explicate prin fenomenul de saturare a pieţei şi 
schimbările intervenite în preferinţele consumatorilor. Evoluţia industriei 
producătoare de fire şi fibre sintetice a înregistrat până în prezent trei stagii 
principale, simultan cu apariţia şi dezvoltarea principalelor grupe de produse: 
vâscoza, nylonul şi poliesterul. În termenii a ceea ce se înţelege prin ciclul de 
viaţă al unei industrii, producţia de fire şi fibre sintetice a atins maturitatea. În 
acest moment firele şi fibrele sintetice au pătruns practic pe toate pieţele lumii. 
În acest timp însă se manifestă o revigorare a utilizării fibrelor naturale, care au 
recâştigat unele dintre pieţele pierdute anterior. În timpul ultimelor decenii s-a 
înregistrat un intens transfer internaţional de tehnologie destinată producerii de 
fire şi fibre sintetice, în special din nord către sud, urmat de creşterea 
comerţului cu acest tip de marfă. Ţările în curs de dezvoltare, dar şi ţările 
central şi est-europene beneficiază de pe urma avantajelor de cost, mai ales în 
urma promovării politicilor de liberalizare şi pe mai departe a comerţului 
internaţional şi după crearea WTO în 1995. Marii producători de textile se 
concentrează tot mai mult în ţările Asiei şi producătorii de fire sintetice şi fibre 
vor urma aceeaşi evoluţie. Se prevede că atât industria producătoare de fire şi 
fibre sintetice cât şi cea textilă vor trece de la un model de producţie intens 
consumator de forţă de muncă la unul intens consumator de capital şi astfel 
avantajele comparative de cost dintre diferitele regiuni se vor reduce. Pe 
ansamblu, producţia de fire şi fibre sintetice va continua să crească, dar într-un 
ritm inferior celui din industria textilă, datorită revigorării utilizării fibrelor 
naturale, tendinţă care este aşteptată să se accentueze după 2001. 

 

Maşini-unelte 

Ponderea producţiei de maşini-unelte a UE în producţia mondială de maşini-
unelte s-a menţinut constantă până în 1995, iar SUA a câştigat mult în 
importanţă. În 1995, cele 15 state ale UE furnizau 38% din producţia mondială 
de maşini-unelte, Japonia 25% şi SUA 13%. 

Ţările recent industrializate din Asia au devenit furnizori importanţi. La 
începutul anilor ‟80, Taiwanul şi Coreea contribuiau cu mai puţin de 2% din 
producţia mondială, în 1995 aceste ţări realizând deja 8%. O creştere a acestei 
ponderi este aşteptată în continuare. Piaţa UE este cea mai dezvoltată piaţă a 
maşinilor-unelte, balanţa comercială a maşinilor-unelte înregistrând un puternic 
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surplus. Dacă avem în vedere dimensiunea pieţei interne, proporţia de 38% a 
exporturilor este semnificativă. Dintre subramurile acestei industrii, dinamica 
cea mai puternică o va înregistra producţia echipamentelor cu comandă 
numerică. 

 

Industria extractivă 

Pe ansamblu, se va menţine în rândul ramurilor stagnante, dar evoluţiile 
subramurilor vor fi divergente. Petrolul rămâne principalul combustibil atât din 
punct de vedere al producţiei cât şi al consumului, deşi şi-a redus atât ponderea în 
producţia totală de energie cât şi ritmul prognozat de creştere. În special după 
2001, promovarea resurselor de energie alternativă se va reflecta şi într-un ritm 
scăzut de creştere al extracţiei de petrol (între 0,8% şi 1,1% ritm mediu anual către 
2020), iar ponderea actuală în cererea totală de energie va scădea de la 37% în 
1990 la 30% în 2020, egală cu cea a gazului natural. Ponderea combustibililor solizi 
în totalul producţiei de resurse energetice s-a menţinut oarecum stabilă (circa 25%) 
din 1980 până în prezent, cu un maxim de 27% în 1985. Totuşi industria extractivă 
a cărbunelui este aşteptată să scadă uşor, Uniunea Europeană restructurându-şi 
acest sector. Ritmul mondial de creştere al extracţiei de combustibili solizi va fi 
maxim în ţările Asiei (1,5%), zonă care este aşteptată să deţină în 2020 mai mult de 
50% din producţia totală de cărbune (faţă de 32% în 1990). Producţia de gaz 
natural a crescut semnificativ între 1980 şi 1990, 38% pe total, ritmul cel mai ridicat 
înregistrându-se în Asia (9% media anuală din 1980). Începând din 1990, însă, 
ponderea producţiei de gaz s-a menţinut în jurul valorii de 20% din producţia 
mondială de resurse energetice. Gazul natural este singura subramură care este 
prognozată să crească într-un ritm accelerat (2,7% anual până în 2020), datorită 
faptului că produce o cantitate comparativ mai mică de CO2 şi deţine avantaje 
comerciale. Ţările central şi est-europene sunt, pe ansamblu, importatori net de 
petrol brut şi gaz natural, în special din zona fostei URSS. Importurile de petrol 
reprezentau 83% din totalul necesităţilor acestor ţări în 1994, crescând uşor faţă de 
1995 (80%). România este cel mai mare producător de petrol din grupul ţărilor 
Central şi Est Europene. Ţările central şi est-europene sunt, de asemenea, 
exportatori de cărbune, care constituie o resursă energetică majoră în aceste ţări. 
Principalii producători sunt Polonia şi Republica Cehă. Extracţia minereurilor 
feroase va scădea o dată cu tendinţa evidentă de scădere a industriei metalurgice, 
iar extracţia metalelor neferoase (Cu, Au) va continua să crească. 

 

4. Domenii în declin: ritm mediu anual de creştere de sub 1,5%  

după 2000 

Confecţiile din blănărie şi piele şi producţia de încălţăminte sunt primele 
victime ale presiunii ecologice. Dacă în cazul blănurilor piaţa a fost afectată de 
campania intensă dusă pentru protecţia animalelor, îngrăşămintele au de 
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suferit de pe urma efectelor negative pe care le au asupra calităţii producţiei 
agricole. 

 

Producţia de îngrăşăminte 

Între 1989-1990 şi 1993-1994, consumul mondial de îngrăşăminte a 
scăzut cu 16%, scăderea cea mai importantă înregistrându-se în Europa de 
Vest şi de Est şi în fosta URSS. În acelaşi timp, cererea în SUA a rămas 
constantă, în timp ce în ţările în curs de dezvoltare a crescut cu aproape 16%. 
În 1994-1995 consumul UE reprezenta 14% din consumul mondial total, în timp 
ce 54% deţineau China, fosta URSS, SUA şi India la un loc. Creşterea ponderii 
ţărilor în curs de dezvoltare s-a datorat parţial localizării în această regiune a 
noilor capacităţi de producţie. Dacă în perioada 1980-1981 în ţările în curs de 
dezvoltare se producea circa 1/3 din producţia mondială, în 1993-1994 această 
pondere a crescut la aproape 1/2. În aceeaşi perioadă ponderea acestor ţări în 
producţia de îngrăşăminte pe bază de fosfaţi a crescut de la 23% la 38%. În 
prezent, primii patru producători mondiali de îngrăşăminte sunt SUA, China, 
fosta URSS şi UE. Datorită mai ales presiunilor ecologice, trendul descrescător 
înregistrat de producţia de îngrăşăminte se va prelungi în special în acele ţări 
sau regiuni care au adoptat (UE) sau urmează să adopte (CEFTA, SUA) 
reglementări şi să definească standarde în acest sens. 

 

Metalurgie 

Simpla evaluare a datelor la nivel mondial nu poate explica evoluţia 
producţiei de fier şi oţel. Diversitatea tehnologiilor utilizate, faptul că oţelul este 
una dintre materiile prime utilizate în cele mai variate ramuri ale industriei 
manufacturiere fac extrem de dificilă estimarea cererii şi consumului. În plus, 
ratele de creştere a producţiei diferă considerabil între diferitele ţări şi regiuni 
ale lumii. Producţia mondială de fier şi oţel a suferit la începutul deceniului o 
scădere considerabilă ca urmare a recesiunii suferite de ţările capitaliste 
dezvoltate şi a scăderii cu peste 18% a producţiei din ţările central şi est-
europene în tranziţie. Scăderea înregistrată de multe ţări în 1990-1991, 
intervenită ca o consecinţă a scăderii cererii de produse ca vehicule, maşini-
unelte etc., a fost urmată de o revenire nu atât de rapidă cum s-a previzionat 
iniţial, ci doar în cursul anilor 1993-1994, când atât cererea cât şi preţurile au 
crescut. Revenirea s-a datorat câtorva factori cum ar fi rata ridicată de utilizări 
a capacităţilor, după o perioadă de raţionalizare şi diversificare experimentală 
de multe dintre companiile vest-europene. De asemenea, rezultatele obţinute 
de Republica Coreea au fost impresionante. China prezintă, de asemenea, un 
ritm puternic de creştere, deşi consumul pe cap de locuitor este doar o 
fracţiune din cel al ţărilor capitaliste dezvoltate. SUA şi UE se aflau în poziţii 
favorabile începând din 1991-1992, dar cu toate acestea, producţia de fier şi 
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oţel a UE a continuat să scadă până în 1994 inclusiv. Conform estimărilor 
Institutului Internaţional pentru Fier şi Oţel, consumul mondial de fier şi oţel 
este previzionat să crească până la un nivel de 800 de milioane de tone în 
2002, de la 743 de milioane de tone în 1992. În ciuda unei scăderi prognozate 
la mai mult de 50% în Europa de Est şi fosta URSS, care vor atinge astfel 
nivelurile tipice pentru economiile dezvoltate, dar mai puţin eficiente, consumul 
mondial va beneficia de eficientizare în utilizare, urmând să egaleze recordul 
înregistrat în 1989. Această previziune depinde însă de evoluţia cererii în ţările 
în curs de dezvoltare, previzionând să atingă 3% pe an. Cererea de oţel brut a 
fost stabilă în ultimii ani în multe dintre ţările vest-europene, datorită 
introducerii de tehnologii care au permis reduceri semnificative ale cantităţii de 
oţel brut utilizat. Evoluţii similare în Europa de Est şi fosta URSS sunt aşteptate 
să reducă consumul de oţel al ţărilor central şi est-europene până la 
aproximativ 130 de milioane de tone în 2002, cu 57 de milioane de tone mai 
puţin decât în 1990. Declinul destul de semnificativ pe care îl va înregistra pe 
plan mondial producţia de fier şi oţel se va datora în principal saturării pieţei şi 
supracapacităţii de producţie existente. Rata de utilizare a utilajelor este în 
continuă scădere şi nu se aşteaptă nici o revigorare a acestei ramuri pe plan 
mondial. 

4.3. Perspectivele reconfigurării industriei româneşti 

Când schimbările tehnologice sunt rapide precum cele din zilele noastre, 
perspectivele unei economii sunt greu de stabilit. În cazul României există 
patru elemente care favorizează dezvoltarea activităţii economice. În primul 
rând, negocierile adeziunii României la Uniunea Europeană semnifică 
aliniamentul politicilor interne la standardele vest-europene. Aceasta înseamnă 
o armonizare continuă a legislaţiei autohtone în materie cu cea europeană. În 
paralel determinarea ţintelor în economia românească se adaptează criteriilor 
cerute de adeziune. În al doilea rând, companiile internaţionale, desfăşurând 
activităţi în România, estimează ca pozitive rezultatele economice obţinute. 
Deşi în România investiţiile străine (4,2 miliarde de dolari SUA între 1990-
1999) sunt inferioare celor din centrul Europei, firmele cu participare 
internaţională se înmulţesc: Dacia Renault, Daewoo, Romtelecom, BRD 
Société Générale, Continental Selection, Kraft-Jacobs Suchards, Daewoo-SN-
Mangalia, Henkel Romania, Moll. În al treilea rând, situaţia financiară a 
României este favorabilă evoluţiilor economice care pot aduce dezvoltarea. 
Datoria externă şi deficitul bugetar se menţin în limite controlabile uşurând 
relansarea economică după 11 ani de fluctuaţii negative a PIB. Achiziţionarea 
de euro-obligaţiuni emise în România, inexistente până nu demult pe piaţa 
financiară internaţională, exprimă dorinţele investitorilor în perspectivele 
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economiei româneşti. În al patrulea rând, se preconizează să se termine 
curând privatizarea societăţilor de stat. 

Pe termen lung, în industrie lipsesc ţintele în ceea ce priveşte producţia, 
consumul sau investiţiile. Există estimări ca PIB să atingă în 2003 un nivel 
mediu european. Un asemenea nivel va face să crească producţia în special 
prin creşterea exporturilor. Din acest punct de vedere premise favorabile sunt 
realizate prin anumite acorduri semnate cu UE: Acordul de Liber Schimb cu 
Bulgaria, cu Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Polonia. Specialiştii 
opiniază că actuala structură a exporturilor-importurilor va lărgi cooperarea 
economică a Mării Negre şi în zona CEI cu ţările din Orientul Mijlociu. Cele mai 
importante cifre vizează exporturile de îmbrăcăminte, fontă, fier, oţel, 
încălţăminte şi combustibil. După volumul exporturilor, partenerii noştri vor fi 
Italia, Germania, Marea Britanie şi Franţa. 

Printre domeniile economice dispunând de planuri de afaceri pe termen 
mediu, telecomunicaţiile s-au arătat mai dinamice ca branşă. Liberalizarea 
pieţei telecomunicaţiilor este estimată să se producă în 2003. Urmează 
extensia centralelor digitale pentru a atinge un procentaj superior cu 55% celui 
care operează în prezent în România (acesta situându-se la un nivel scăzut 
faţă de telefonia convenţională a altor ţări din Europa). 

Sectorul transporturilor se alătură normelor, standardelor şi politicilor UE 
în ceea ce priveşte dezvoltarea, exploatarea şi utilizarea reţelelor şi mijloacelor 
de transport. Este necesară alinierea infrastructurii româneşti de transporturi la 
cerinţele pentru realizarea coridoarelor pan-europene. 

4.3.1. Care sunt industriile cu potenţial de creştere? 

Cea mai dificilă problemă pentru România este protecţia pieţei interne 
faţă de creşterea presiunii competiţionale ce se exercită din marea piaţă 
europeană. Cele mai acute probleme s-au manifestat în industria metalurgică 
(ca urmare a liberalizării exportului de fier vechi) şi în industria mobilei (ca 
urmare a liberalizării exportului de cherestea). În siderurgie liberalizarea 
exportului de fier vechi (a cărei consecinţă a fost creşterea preţului acestei 
materii prime) a obligat combinatele de profil să se aprovizioneze cu materii 
prime de bază din import, la preţuri mai mari. 

Este de analizat invadarea pieţei româneşti de către o serie de produse 
din import, îndeosebi din ţările CEFTA, având drept consecinţă prejudicierea 
gravă a unor producători autohtoni fără să se întreprindă măsurile care se 
impun în aceste situaţii: taxe de retorsiune (pentru contracararea de dumping 
sau a subvenţiilor de export), clauze de salvgardare (în situaţia în care 
eliminarea restricţiilor la import produce perturbarea pieţei interne şi provoacă 
prejudicii producătorilor naţionali). 
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Promovarea exportului trebuie să fie o strategie de ramură, mai degrabă 
decât o strategie globală. Întrucât forţa competiţională şi situaţia de pe piaţa 
internă diferă de la industrie la industrie, strategia de export va fi şi ea diferită. 
Nu este obligatoriu ca orice întreprindere sau industrie să-şi vândă produsele 
în străinătate. Trebuie să o facă numai acelea care pot dobândi un avantaj 
competitiv. 

Producţia de bunuri prelucrate pentru export stimulează creşterea 
eficienţei în întreaga economie. Porter explică această relaţie prin impactul pe 
care industriile de export îl exercită asupra industriilor colaboratoare. Acestea 
din urmă – afirmă Porter – se află în cel de-al treilea vârf al diamantului 
competitiv al naţiunii şi ele sunt menite să sprijine industriile aflate în competiţie 
internaţională. 

Evoluţiile recente ale exportului românesc sunt caracterizate printr-o 
accentuată diminuare a ponderii produselor prelucrate şi o creştere corespun-
zătoare a ponderii produselor cu valoare adăugată mică. În ce măsură această 
structură a exporturilor poate influenţa pozitiv nivelul general de eficienţă în 
economie, este greu de spus. Dacă există o astfel de influenţă, ea este 
nesemnificativă. Luăm de exemplu, produsele textile. În cadrul lor, o pondere 
însemnată o deţin articolele de îmbrăcăminte. Acestea, în cea mai mare parte 
sunt executate în regim de lohn, pe bază de tehnologie străină (exclusiv 
utilaje). Între întreprinderile care lucrează în regim de lohn şi celelalte sectoare 
ale industriei nu există nici un fel de legături. Deci, influenţa este zero. Situaţia 
nu este cu mult mai bună în celelalte sectoare cu pondere însemnată în 
exportul nostru. 

Structura preponderent artizanală a exporturilor româneşti nu permite 
declanşarea „undei de şoc” care antrenează celelalte industrii din economia 
naţională în competiţia internaţională, cu efecte benefice în planul calităţii 
produselor şi eficienţei economice. Influenţa pozitivă a exporturilor se 
manifestă în condiţiile în care la fabricarea unui produs complex participă mai 
multe industrii, astfel încât exigenţele pieţei externe a produsului finit se 
transmit şi asupra industriei furnizoare sau colaboratoare. 

Chestiunile legate de opţiunile de politică industrială a României mai 
precis cele privind dezvoltarea industriei de export sunt mai complicate decât 
ar putea să pară la prima vedere. Este foarte dificil pentru cineva să traseze 
direcţiile specializării internaţionale a României. Oricine ar încerca să o facă s-
ar afla în faţa următoarei dileme: care industrii ar trebui sprijinite, cele 
dinamice, cu potenţial de creştere în viitor cum sunt ramurile tehnologiei de 
vărf (microelectronica, construcţiile aerospaţiale etc.) sau cele la care se 
presupune că România ar deţine avantaj comparativ (textile, mobilă etc.)? 
Există argumente în favoarea ambelor puncte de vedere, după cum există şi 
argumente împotriva lor. Iată câteva. 
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Dezvoltarea industriilor cu potenţial de creştere este o ţintă deosebit de 
atractivă pentru toate naţiunile lumii, inclusiv cele industrializate. Acest obiectiv 
se află în centrul politicii industriale şi al strategiilor de dezvoltare industrială a 
UE, aflată într-o cursă acerbă pentru recuperarea decalajului ce o desparte de 
SUA şi Japonia în acest domeniu. 

Care sunt industriile cu potenţial de creştere? De fapt, nu industriile, ci 
pieţele sunt cele care cresc sau se restrâng, cu alte cuvinte, dinamica unei 
industrii este determinată în primul rând de dinamica cererii pentru produsele 
ei. Conform unui studiu întocmit de Comisia UE privind competitivitatea 
industriei europene (European Commission – The Industrial Competitiveness 
of the EU, Bulletin of the EU, suplim. nr. 3/1994, p. 19), subsectoarele industriei 
prelucrătoare se împart în trei categorii, în funcţie de dinamica cererii astfel: 

1. sectoare cu cerere puternică în cadrul cărora cererea creşte rapid. În 
această categorie sunt: telecomunicaţiile (echipamente şi servicii afe-
rente), prelucrarea datelor (hard, soft şi servicii aferente), piaţa 
produselor destinate protecţiei mediului (instalaţii pentru tratarea apei şi 
a deversărilor, administrarea deşeurilor, controlul calităţii aerului etc.), 
echipamente aerospaţiale, produse destinate îngrijirii sănătăţii (atât 
farmaceutice, instrumente optice, chirurgicale), biotehnologiile, alte 
produse chimice, echipamente şi maşini electrice etc.; 

2. sectoare cu cerere moderată – cererea ţine pasul cu creşterea medie a 
economiei: maşini şi utilaje, mijloace de transport, alimente, băuturi, 
tutun, hârtie, tipărituri, cauciuc, mase plastice; 

3. sectoare cu cerere slabă în cadrul cărora cererea internaţională creşte 
lent (metale feroase şi neferoase, minereuri nemetalice, produse 
metalice, textile, îmbrăcăminte, produse din piele, încălţăminte, alte 
produse manufacturate etc.). 

 Industriile cele mai dinamice şi cu potenţial de creştere în viitor sunt în 
general de tip hi-tech. Semnificaţia termenului este următoarea: în cadrul 
acestei industrii, cunoştinţele şi tehnologia de vârf are o importanţă 
deosebită. Produsele acestor industrii depind în general, într-un grad înalt, 
de cheltuielile destinate cercetării/dezvoltării (acestea au o pondere mare în 
totalul cifrei de afaceri). Pe lângă importanţa lor vizavi de securitatea 
naţională, industriile de tip hi-tech joacă un rol fundamental în asigurarea 
avantajului competitiv pe piaţa mondială. Prin avansul tehnologic pe care-l 
promovează precum şi prin veniturile din exporturi, industriile hi-tech 
asigură creşterea eficienţei în întreaga economie a ţării exportatoare.  

 Industriile cele mai bine reprezentate în exportul românesc se găsesc în 
grupele 2 şi 3. La o analiză mai atentă, constatăm că patru industrii care 
constituie la un loc circa 2/3 din exportul nostru (textile, încălţăminte, 
produse minerale, metale, alte produse prelucrate şi mobilă) se află în 
grupa 3, a sectoarelor cu cerere slabă. 
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Reprezentarea segmentelor dinamice în exportul nostru este la ora 
actuală nesemnificativă. După cum am menţionat mai înainte, succesul ţărilor 
din Asia de Sud-Est se datorează promovării tocmai a industriilor de vârf. În 
1999 peste 30% din importurile de produse hi-tech ale UE proveneau din 
aceste ţări. 

Adoptarea modelului de dezvoltare experimentat de naţiunile Asiei de 
Sud-Est este tentantă, dar nu există certitudinea obţinerii unor rezultate similare 
în condiţiile specifice României. Comentând miracolul est-asiatic, N. 
Nistorescu, citând unele aprecieri ale Băncii Mondiale, arăta că aceasta se 
explică prin faptul că guvernele naţiunilor respective au aplicat o combinaţie de 
politici neutrale şi intervenţioniste în trei direcţii principale, una dintre ele fiind 
dobândirea şi stăpânirea tehnologiei şi obţinerea unei creşteri rapide a 
productivităţii, realizate prin asimilarea tehnologiilor străine, utilizând cele trei 
forme de bază (import de licenţe şi brevete, importul de bunuri de capital, 
promovarea investiţiilor străine directe) precum şi promovarea până la un 
anumit nivel a unor politici industriale şi stimularea exportului de manu-
facturate. Guvernele naţiunilor din Asia de Sud-Est s-au dovedit capabile să 
exercite conducerea administrativă asupra sectoarelor private din economie. 
Mai mult, ele au fost foarte eficiente în realizarea cooperării şi competiţiei 
utilizând alte canale din afara pieţei, dintre care unele au apărut în urma 
încurajării lor de către guverne, iar altele au fost căutate de sectoarele private 
înseşi. Prin urmare, cooperare, coordonare, competiţie şi, mai presus de toate, 
simbioză între stat şi sectorul privat. 

A doua alternativă este susţinerea industriilor la care România are 
avantaj comparativ. Această strategie răspunde cerinţelor unei legi economice 
fundamentale, legea avantajului comparativ. Nu este de contestat politica 
promovării exporturilor prin valorificarea avantajului comparativ, chiar dacă 
acest avantaj este localizat în industriile caracterizate prin creştere slabă şi 
utilizare intensivă a forţei de muncă ieftine. Ne propunem să arătăm că această 
stare de lucruri poate fi îmbunătăţită dacă o analizăm prin prisma avantajului 
comparativ dinamic. Acest concept este rodul unei viziuni care trece dincolo de 
limitele teoriei ricardiene – pe care – N. Nistorescu îl exprimă printr-o paralelă 
între eficienţa statică şi cea dinamică a unei economii – conceptul de avantaj 
comparativ dinamic – ar putea fi rezumat: avantajul comparativ pentru un 
anumit sector sau industrie poate fi creat prin mobilizarea de forţă de muncă 
calificată, tehnologie şi capital. Pentru a realiza aceasta, este nevoie ca 
guvernele să intervină prin politici care să facă posibile schimbările pe termen 
lung. Experienţa ţărilor din Asia de Sud-Est (nemaivorbind de Japonia) arată în 
mod neîndoielnic că simpla recunoaştere a avantajului comparativ nu este 
suficientă pentru ca strategia promovării exporturilor să aibă succes. După van 
Brabant, naţiunile ce au păşit pe calea modernizării trebuie să acceadă în 
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sistemul schimburilor internaţionale într-un punct situat mai sus decât permite 
avantajul comparativ în forţă de muncă ieftină şi resurse naturale. 

Evident că toate aceste consideraţii teoretice nu sunt deloc uşor de 
transpus în practică. Ce anume trebuie făcut? Între ţările din Europa de 
Răsărit, România nu constituie un caz aparte din acest punct de vedere. După 
Andretsch, avantajul comparativ la acest grup de ţări derivă nu atât din nivelul 
tehnologic mai scăzut în raport cu naţiunile membre OCDE (cu toate că acest 
decalaj are şi el importanţa lui) cât mai ales din caracteristica principală a 
industriilor: gradul înalt de concentrare. 

Pe baza indicilor avantajului comparativ relevat, calculaţi pentru trei 
grupe de naţiuni (occidentale, occidentale sărace şi est-europene) şi cinci 
grupe de produse pe baza datelor din 1993 (tabelul nr. 4.1), Andretsch ajunge 
la câteva concluzii. 

 

Tabelul nr. 4.1 

Indicii avantajului comparativ la export al ţărilor est-europene comparativ 

cu al ţărilor occidentale 

 

 

 

Ţări 

 

Indici 

ricardieni 

Indici 

caracterizaţi 

prin ciclul 

produsului 

Indici ce 

utilizează 

intensiv 

cercetarea / 

dezvoltarea 

Indici ce 

utilizează 

intens 

publicitatea 

 

Indici cu 

grad înalt de 

concentrare 

- occidentale 0,75 1,21 1,2 1,21 1,11 

- occidentale sărace 1,77 0,44 0,63 0,43 0,56 

- est-europne 0,83 0,44 0,16 0,31 1,15 

Sursa: selectat după D. Andretsch, 1993. 

 

1. La grupa de produse „ricardiene” (grupa include produsele care 
utilizează intensiv resursele naturale sau prelucrate şi care intră în 
componenţa produselor prelucrate şi semiprelucrate adică: mărfuri 
alimentare, produse din lemn, fibre minerale, hârtie, metale neferoase, 
uleiuri, minereuri şi combustibili primari), ţările est-europene se 
aseamănă mai mult cu ţările occidentale (ambele grupuri de ţări au 
dezavantaj comparativ la aceste produse) decât cu ţările occidentale 
sărace. Dezavantajul comparativ al ţărilor est-europene la această grupă 
explică într-o anumită măsură incapacitatea lor de a concura cu acele 
naţiuni în curs de dezvoltare care dispun de resurse naturale şi de o 
abundenţă de forţă de muncă ieftină. 

2. În industriile caracterizate prin ciclul produsului (această grupă include 
produse ale tehnologiei de vârf în care informaţia este inputul crucial: 
produse chimice, medicinale, materiale plastice, coloranţi, îngrăşăminte 



 

 

137 

chimice, explozibili, utilaje, avioane, instrumente, ceasuri, muniţie), struc-
tura comerţului ţărilor est-europene este mai apropiată de cea a ţărilor 
occidentale sărace, în sensul că ambele grupuri au dezavantaj 
comparativ în raport cu grupul ţărilor occidentale. 

3. În industriile ce utilizează cercetarea/dezvoltarea (în această grupă se 
cuprind industriile în care cheltuielile pentru cercetare/dezvoltare repre-
zintă cel puţin 5% din cifra de afaceri: produse farmaceutice, echipa-
mente de birou, avioane, telecomunicaţii etc.); ţările est-europene ca şi 
cele occidentale sărace au, de asemenea, dezavantaj comparativ în 
raport cu ţările occidentale. 

4. Nici în industriile din grupa 4 (în această grupă intră produsele cu 
publicitate intensivă; industriile respective alocă cel puţin 5% din cifra de 
afaceri pentru publicitate: vinuri, bere, alte băuturi, medicamente, 
săpunuri, parfumuri ceasuri etc.), pe piaţa cărora publicitatea are un rol 
important, situaţia ţărilor est-europene nu este mai bună; atât ţările est-
europene cât şi cele occidentale sărace au dezavantaj comparativ în 
raport cu grupul ţărilor occidentale. 

5. Singura grupă în care ţările est-europene deţin avantaj comparativ cea 
care cuprinde industriile cu grad înalt de concentrare (în această grupă 
intră tutunul, produse petroliere, uleiuri comestibile, ţevi, maşini de birou, 
telecomunicaţii şi echipamente electrice, autovehicule, material rulant şi 
unele sectoare ale industriei de avioane). La această grupă, structura 
comercială a acestor industrii se apropie mai mult de cea a ţărilor 
occidentale puternic dezvoltate decât de cea a ţărilor occidentale sărace 
(care au dezavantaj comparativ la aceste produse). 
Desigur, nu putem pune semnul egalităţii între România şi Europa de 

Est. Între ţările din această zonă există deosebiri în ceea ce priveşte mărimea, 
nivelul de dezvoltare, poziţia geografică, structura socială etc. Dar nici prea 
departe nu suntem. Examinând structura actuală a exporturilor româneşti, 
constatăm cu insatisfacţie că avantajul comparativ pus în evidenţă de 
Andretsch nu este valorificat. Foarte puţine produse din grupa 5 (a industriilor 
puternic concentrate) au o reprezentare semnificativă în exportul nostru. 
Ponderea maşinilor şi utilajelor şi a mijloacelor de transport a scăzut de la 
17,2% în 1993 la sub 14% în 1997. Într-un an se exportă cât exportam altă dată 
într-o lună. Aeronautica trăieşte o adevărată dramă, din „doamna de lux a 
industriei româneşti” (înainte de 1989 era singura ramură a industriei atestată 
calitativ la standardele vestice cu ISO 9000) s-a transformat „într-un atelier de 
reparaţii” (“Aeronautica în tranziţie – o industrie uitată la sol” – Curentul, 
13.01.1998, p. 2). Întreprinderile româneşti din domeniul aeronautic oferă 
astăzi piese de schimb auto, pompe şi cilindri hidraulici pentru utilaje agricole, 
butelii pentru gaze petroliere lichefiate, piese de schimb pentru industria textilă, 
piese şi componente pentru compresoare de frigidere şi congelatoare, stâlpi de 
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mină pentru industria mineritului etc. Analizând tabelul cu exporturile se 
observă că industriile cel mai bine reprezentate sunt cele de tip ricardian, la 
care ţările din Europa de Est au dezavantaj comparativ, conform modelului lui 
Andretsch: mărfuri alimentare, produse minerale, metale, produse din lemn 
etc. 

Astfel România „înoată împotriva curentului”. Nu este deloc surprinzător 
că în relaţiile comerciale dintre România şi UE, aceasta din urmă acţionează ca 
un intermediar. UE nu are nevoie de produsele noastre şi pur şi simplu le 
reexportă. „România a devenit un atelier meşteşugăresc al Occidentului” 
afirmă Mihai Ionescu, director al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi 
Importatorilor din România (ziarul Curentul nr. 20 din noiembrie 1997). O 
treime din exporturile româneşti o constituie produsele textile, din care o parte 
considerabilă este producţia realizată în condiţii de lohn. 

Pe termen lung, aceasta va avea consecinţe nedorite pentru economia 
românească. Referitor la această problemă, există două puncte de vedere: 

 primul este cel al managerilor, al liderilor sindicali etc. Pentru aceştia 
lohnul este cel mai avantajos tip de afacere pe care firmele din România 
îl pot derula cu firmele occidentale, pentru că efortul exportatorului este 
minim, iar veniturile şi locurile de muncă sunt asigurate. În timp ce 
majoritatea întreprinderilor din România se confruntă cu probleme mari 
(lipsa comenzilor, blocajul financiar etc.), cele care derulează exporturi în 
lohn nu au nici o problemă. Multe dintre ele au o situaţie prosperă. Într-o 
astfel de optică, fără prea multă „lărgime” – singurul aspect care 
contează este asigurarea comenzilor din străinătate, menită să asigure 
supravieţuirea întreprinderii. Nimeni nu-şi pune problema ce se va 
întâmpla dacă într-o zi, comenzile de pe urma cărora trăiesc aceste 
întreprinderi, vor dispărea. Ne aflăm în faţa unei acceptări tacite, a unui 
neocolonialism de tip industrial; 

 al doilea este cel al specialiştilor: economişti, analişti, cercetători. 
Majoritatea au sesizat faptul că „ascensiunea lohnului”, ce se reflectă 
printr-o creştere a ponderii producţiei executate în regim de lohn în totalul 
exporturilor, este un fenomen cu consecinţe grave pe termen lung. A fi 
de acord cu ideea că lohnul este unica modalitate prin care România îşi 
poate valorifica avantajul comparativ (bazat pe forţă de muncă ieftină) 
înseamnă a admite că România este condamnată să rămână o ţară 
manufacturieră. Renunţarea la lohn nu ar fi recomandabilă, dar nici 
creşterea în continuare a ponderii lui. 

4.3.2. Scurtă privire prospectivă asupra evoluţiei  
unor sectoare ale industriei româneşti 

Analiza avantajelor şi a dezavantajelor diferitelor sectoare ale industriei 
româneşti (detaliate in cadrul unor lucrări anterioare ale autorilor), corelate cu 
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rezultatele preliminare ale modelării şi cu unele concluzii reieşite din analiza 
multicriterială au dus la estimări ai indicilor producţiei industriale, pentru 
perioada următoare, astfel: 

 evoluţia activităţii din sectorul extractiv este determinată, în principal, de 
industria cărbunelui şi industria extracţiei ţiţeiului şi gazelor care sunt 
influenţate de cantitatea de cărbune potenţial folosită de centralele pe 
cărbune şi de stadiul descoperirilor de rezerve naturale de zăcăminte de 
petrol şi gaze posibil de prelucrat în perioada analizată. În aceste condiţii, 
ţinând cont de ritmul mediu estimat pentru cărbune total de +1,2%, 
respectiv la ţiţei de +1,4% şi gaze de -0,9%, evoluţia producţiei 
industriale din acest sector va cunoaşte un ritm mediu anual de +1,9%; 

 industria metalurgică este unul dintre sectoarele cu importante pierderi 
acumulate în perioada anterioară, determinate, în primul rând, de 
rentabilitatea scăzută şi de oferta sortimentală limitată a produselor 
metalurgice la intern şi extern. În aceste condiţii se estimează un ritm 
mediu anual de 3,1%, în special prin creşterea produselor metalurgice de 
prelucrare avansată cu desfacere asigurată (oţelul brut se estimează cu 
un ritm mediu anual de 2,3%); 

 sectoarele potenţial viabile din punct de vedere al posibilităţilor de 
valorificare a materiilor prime existente în ţară cât şi a forţei de muncă 
calificată, care vor cunoaşte creşteri importante, cu ritmuri medii anuale 
peste cel al industriei totale. Se estimează a fi următoarele: industria 
confecţiilor (+8,4%), industria alimentară (+7,9%), producţia de mobilier 
(+6,7%), industria de prelucrare a lemnului (+5,5%). Industria alimentară 
poate avea în perioada următoare acest ritm de creştere, pe fondul majo-
rării cantităţii de produse agricole prelucrate, prin înfiinţarea unor 
societăţi comerciale de achiziţii şi a diversificării sortimentelor pentru 
diminuarea importurilor de produse alimentare (program SAPARD). 
Industria lemnului poate obţine creşterile prevăzute în perioada 
următoare numai prin restrângerea gamei sortimentale la produse din 
lemn destinate producţiei de mobilă şi construcţiei de locuinţe, potenţial 
viabile (parchet, furnire estetice, plăci fibrolemnoase, panel), ţinând cont 
de competitivitatea internă şi externă şi rentabilitatea ramurii; 

 creşterea prelucrării cantităţii de ţiţei la circa 13.000 mii de tone la nivelul 
anului 2004 pe fondul unei îmbunătăţiri a eficienţei prelucrării. Din 
calculul efectuat în cadrul Direcţiei Generale de Prognoză pe perioada 
1995-1999 a rezultat că valoarea exprimată în dolari, reprezentând 
diferenţa între valoarea produselor petroliere calculate cu preţurile 
realizate pe piaţa externă şi valoarea materiilor prime (ţiţei şi gazolină) 
din anii respectivi a cunoscut o creştere în ultimul an pe tona de materie 
primă supusă prelucrării: 33,3 dolari/tonă în 1995; 49,1% dolari/tonă în 
1996; 30 de dolari/tonă în 1997; 21 de dolari/tonă în 1998 şi 51 de 
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dolari/tonă în 1999 (45 de dolari/tonă pe primele 9 luni din 1999; 47 de 
dolari/tonă pe 10 luni şi 50,2 dolari/tonă pe 11 luni). În aceste condiţii 
ramura industriei de prelucrare a petrolului va cunoaşte un ritm mediu 
anual de 5,8%; 

 industria celulozei şi hârtiei, care reprezintă unul din sectoarele cu o 

rentabilitate redusă şi o competitivitate a produselor fabricate la intern şi 
extern mică, a fost estimată să crească cu un ritm mediu anual de 3,4%, 
cu toate că materiile prime sunt din ţară; 

 industriile textilă şi pielărie-încălţăminte, ramuri cu principalele materii 

prime asigurate din ţară, cu cerere pe piaţa internă şi externă şi care au 
la bază utilizarea intensivă a mâinii de lucru ieftine, cu toate că în 
perioada 1990-1999 au înregistrat scăderi semnificative (numai în 1994 a 
fost o creştere de 0,4% faţă de 1993 în industria textilă; +12,1% în 1994 
faţă de 1993, +7,9% în 1995 faţă de 1994 şi +3,4% în 1996 faţă de 1995 
pentru industria pielăriei şi încălţămintei) sunt prevăzute cu ritmuri medii 
anuale de 4,3%, respectiv 4,4%. Aceste ritmuri au în vedere posibilitatea 
înfiinţării unor întreprinderi mici şi mijlocii, mult mai flexibile la cererile 
pieţelor interne şi externe în apropierea surselor de materii prime şi în 
zonele defavorizate; 

 ramurile industriei chimice (industria chimică şi a fibrelor sintetice şi 
artificiale şi prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice) au cunoscut în 
perioada trecerii la economia de piaţă cele mai semnificative scăderi 
(pentru industria chimică şi a fibrelor sintetice şi artificiale s-au înregistrat 
creşteri doar în 1993 faţă de 1992 cu 3,7% şi în 1995 faţă de 1994 cu 
9,3%, respectiv cu +5,7% în 1993 faţă de 1992, +5,0% în 1995 faţă de 
1994 şi +0,3% în 1996 faţă de 1995 pentru prelucrarea cauciucului şi a 
maselor plastice). În aceste sectoare, produse ca: sode caustice, 
medicamente, îngrăşăminte chimice, lacuri şi vopsele, produse 
macromoleculare de bază, cosmetice, detergenţi, anvelope prelucrate, 
mase plastice şi articole tehnice din cauciuc, potenţial viabile, au dus la 
ritmuri medii anuale de 3,6%, respectiv 3,8%; 

 ramurile industriei construcţiilor de maşini, electrotehnică, electronică şi 
de mecanică fină, principalele furnizoare de bunuri de capital, pe fondul 
creşterii procesului investiţional în perioada analizată au fost estimate cu 
ritmuri de creştere de la 4,5% până la 7,1%, având în vedere armoni-
zarea lor cu programele de interes naţional (energetic, exploatare 
resurse naturale, transporturi, agricultură, bunuri de consum pentru 
populaţie) şi o creştere a rentabilităţii activităţii agenţilor economici, 
consolidarea mecanismelor concurenţiale prin maximizarea eficienţei 
alocării resurselor, accelerarea privatizării, realizarea liberei competiţii 
între producători, continuarea ajustării structurale şi retehnologizarea 
fabricaţiei. Ţinând cont de stadiul fiecărei ramuri la sfârşitul anului 1999 
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sunt ramuri cu ritmuri medii anuale peste total industrie (industria de 
maşini şi echipamente cu ritm mediu anual de 6,3% şi industria de 
maşini şi aparate electrice cu ritm mediu anual de 7,1%) şi ramuri cu 
ritmuri medii anuale sub total industrie (industria mijloacelor de transport 
rutier şi a altor mijloace de transport cu 4,5%, respectiv cu 4,6%; 
industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal cu 4,6%; 
industria de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi 
ceasornicărie cu 4,7%; industria de echipamente, aparate de radio, 
televiziune şi comunicaţii cu 5,4%) 
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1. Capitalul social – un concept nou 

 

Pusă în faţa unor provocări din ce în ce mai dificile, chemată să soluţio-
neze problemele majore şi în perpetuă amplificare ale lumii contemporane, 
economia politică este adesea nevoită să efectueze reconsiderări ale bagajului 
său teoretico-analitic, inclusiv prin asimilarea de noi concepte. 

Ideea că relaţiile, reţelele, normele şi valorile sociale sunt determinante 
pentru buna funcţionare şi pentru progresul societăţii nu este una nouă, ea fiind 
prezentă de multă vreme în literatura economică, sociologică, antropologică 
sau a ştiinţelor politice. 

Apariţia conceptului de capital social reflectă însă recunoaşterea, din ce 
în ce mai generalizată, a faptului că avuţia naţiunilor nu mai poate fi înţeleasă 
mecanic, ca fiind o simplă acumulare de metale şi pietre preţioase, ci constă în 
capacitatea acelei naţiuni de a produce, de a inova şi de a se organiza. 

Încrederea în ceilalţi, grija pentru cei din jur, disponibilitatea de a trăi în 
conformitate cu normele comunităţii din care faci parte şi de a-i sancţiona pe 
cei care le încalcă au fost recunoscute încă din cele mas vechi timpuri, ca 
ingrediente esenţiale ale unei bune funcţionări a societăţii şi, implicit, a 
economiei. „Totuşi, începând cu ultima parte a secolului al XVIII-lea, teoreti-
cienii politici şi gânditorii constituţionali au pornit de la premisa existenţei lui 
homo oeconomicus şi tocmai de aceea şi-au canalizat eforturile către alte 
deziderate, cum ar fi existenţa unor pieţe competitive, definirea clară a dreptu-
rilor de proprietate, un organism statal eficient şi bine intenţionat. Necesitatea 
existenţei unui bun cetăţean – ca o condiţie sine qua non a unei bune 
guvernări – a pierdut din importanţă, in locui ei apărând necesitatea existenţei 
unor bune reguli ale jocului. Câmpul de dezbatere care s-a creat în secolul 
XIX şi la începutul secolului XX, promovând ca forme de guvernare, pe de o 
parte, principiul laiesez-faire şi, pe de altă parte, intervenţia statului, a fost 
terenul pe care s-au cristalizat majoritatea instituţiilor şi a politicilor secolului 
XX. Minţile mai pragmatice, care, fie din conştiinţă, fie din raţiuni electorale, au 
adoptat o poziţie mai puţin dogmatică în vederea găsirii unor soluţii la proble-
mele sociale, nu au acceptat niciodată cadranele intelectuale stânjenitoare ale 
acestor dezbateri. Dar ele au înflorit în mediul academic. (...) Prezumţia implicită 
a acestor opinii bipolare era aceea că procesul economic nu poate fi guvernat 
în mod adecvat de nimic altceva: fie de către stat, fie de către piaţă. (...) Spre 
sfârşitul secolului, dezamăgiţi atât de utopiile dreptei, cât şi de ale stângii şi din 
dorinţa de a fundamenta o alternativă mai puţin eroică, mulţi au început să 
considere că eşecul pieţelor este mai degrabă regula decât excepţia şi că 
guvernul nu este nici suficient de informat şi nici suficient de capabil pentru a 
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corecta aceste eşecuri. Capitalul social a fost scos la lumină nu datorită 
meritelor sale, ci datorită deficienţelor celorlalte alternative”

1
. 

Cristalizarea acestui concept are loc iniţial prin pătrunderea în limbajul 
academic a unor termeni încă vagi, apăruţi din nevoia de a aborda un subiect 
care, aparent, ieşea din sfera clasică de preocupări a economistului: energia 
socială, spirit comunitar, legături sociale, virtutea socială, reţele comunitare, 
cercul de cunoştinţe şi relaţii, viaţa comunitară, resursele sociale, reţele 
formale şi informale, relaţii de vecinătate, liant social etc. Prin aceasta, 
economia politică încearcă să se reorienteze spre ceea ce nu încetase 
niciodată să fie: o ştiinţă umană. „întreaga literatură ştiinţifică care investiga 
rolul instituţiilor şi al mediului social in economie se regrupează sub denumirea 
generică de capital social.”

2
 Acesta studiază atât relaţiile din interiorul 

grupurilor, cât şi pe cele dintre diferite grupuri, precum şi mediul social şi politic 
în integralitatea sa. 

Fiind un concept relativ nou şi încă insuficient asimilat, definirea sa este 
practic un proces în curs de desfăşurare; autorii care au fost atraşi de acest 
subiect au încercat, de regulă, propria tor definiţie. 

Robert Putnam, căruia i se atribuie, în general, paternitatea acestui 
concept, consideră capitalul social ca fiind „...acele caracteristici ale vieţii 
sociale – reţele, norme, încredere – care permit participanţilor să acţioneze mai 
eficient împreună pentru atingerea obiectivelor comune... Pe scurt, capitalul 
social are în vedere conexiunile care se manifestă în societate, precum şi 
normele şi încrederea corespunzătoare lor.”

3
 

Concepţia sa este centrată pe ideea de consens, astfel încât capitalul 

social este privit atât ca un mijloc de potenţare a rezultatelor economice ale 
agenţilor individuali şi ale comunităţii în ansamblul ei, cât şi ca un generator de 
multiple alte externalităţi pozitive, care transcend sfera economiei (împlinirea 
personalităţii, convieţuire armonioasă în societate, fericire etc.). Consensul 
poate fi atins numai prin interconectarea tuturor reţelelor sociale, care are loc 
pe fondul încrederii reciproce între cetăţeni, familii, organizaţii voluntare, 
comunităţi religioase, asociaţii civice şi altele asemenea. 

Conform accepţiunii date de Putnam, capitalul social înglobează trei 
componente: 

 norme şi obligaţii morale; 

 valori sociale (în special încrederea); 

 reţele sociale (în special asociaţii bazate pe voluntariat). 

                                                        
1
 Samuel Bowls, Herbert Gintis, Social Capital and Community Governance, University of 

Massachusetts and Santa Fe Institute, Amherst, Massachusetts, 2001. 
2
 Nicolas Sirven, Capital social et developpement quelques elements d'analyse, Centre 

d'Economie du Developpement, Universite Montesquieu-Bordeau IV, France, 2000 
3
 Robert Putnam, Turning In, Turning oui: The Strânge Disappearance of Social Capital in 
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Încrederea reprezintă forma supremă pe care o îmbracă capitalul social, 
cea mai importantă caracteristică şi, totodată, externalitate a acestuia. Nici o 
societate nu poate funcţiona în lipsa încrederii între membrii ei sau a încrederii în 
autorităţi. 

În viziunea lui Coleman, capitalul social este un concept esenţialmente 
funcţional, constând în tot ceea ce permite indivizilor sau instituţiilor să acţioneze 
în vederea atingerii scopurilor lor. Nu este vorba de o entitate, de un mecanism 
sau de un rezultat, ci de toate acestea la un loc. „Capitalul social este definit prin 
funcţiile sale. Nu avem de-a face cu o singură entitate, ci cu o varietate de entităţi 
diferite, care au două elemente în comun: se referă la unele aspecte ale structurii 
sociale şi facilitează acţiunile întreprinse de anumiţi actori în cadrul acestei 
structuri. Ca şi celelalte forme de capital, capitalul social are o funcţie productivă, 
prin aceea că permite atingerea anumitor scopuri, imposibil de realizat în absenţa 
sa. Ca şi în cazul capitalului fizic sau uman, capitalul social nu este complet 
fungibil, ci este specific anumitor activităţi. O anumită formă de capital social care 
se dovedeşte utilă pentru facilitarea unor anumite acţiuni poate fi în acelaşi timp 
inutilă sau chiar dăunătoare pentru altele. Spre deosebire de alte forme de capital, 
capitalul social rezidă în structura relaţiilor care se formează între actorii sociali sau 
în interiorul acestora (organizaţii, companii etc. – n.n.).” De asemenea, ceea ce 
deosebeşte concepţia lui Coleman de a altora, se consideră că din punct de 
vedere normativ şi moral capitalul social este un concept neutru, reprezentând pur 
şi simplu o resursă necesară pentru îndeplinirea unor scopuri. 

Într-o accepţiune centrata cu precădere pe capitalul social individual, 
Portes este de părere că acesta se referă la „abilitatea actorilor sociali de a-şi 
asigura anumite beneficii prin participarea la reţelele sociale sau prin 
integrarea în alte structuri sociale”. Procesele de socializare conduc la multiple 
externalităţi, printre care la formarea unui anumit set de norme şi valori, care 
apoi pot fi internalizate, cu alte cuvinte exploatate în beneficiul unora, fie din 
interiorul, fie din afara grupului. 

Literatura economică a ultimului deceniu consemnează însă şi alte 
definiţii ale capitalului social, mai mult sau mai puţin similare: 

• „constă în reţele, norme, relaţii, valori şi sancţiuni informate care 
definesc din punct de vedere cantitativ şi calitativ cooperarea şi 
interacţiunile sociale dintr-o societate”

1
; 

• „reţelele, normele şi relaţiile care ajută comunităţile şi organizaţiile să 
conlucreze mai eficient”

2
; 

• „acele trăsături ale organizării sociale, cum ar fi participarea civică, 
normele care fundamentează relaţiile de reciprocitate şi încrederea în 

                                                        
1
 Stephan Aldridge, David Halpern, Sarah Fitzpatrick, Social Capital, Performance and 
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ceilalţi, care facilitează cooperarea în beneficiul tuturor.”
1
 

În viziunea OCDE, capitalul social reprezintă „reţelele şi normele general 
recunoscute, valorile, accepţiunile şi înţelegerile care facilitează cooperarea în 
interiorul grupurilor şi între acestea.”

2
 

Banca Mondială, ca una din instituţiile care au sprijinit cel mai mult 
cercetările din acest domeniu, are la rândul ei propria definiţie: „Capitalul social 
se referă la instituţiile, relaţiile şi normele care definesc din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ cooperarea şi interacţiunile sociale dintr-o societate. 
Capitalul social nu constă doar în suma instituţiilor pe care se sprijină o 
societate, ci este mai degrabă liantul care le uneşte.”

3
 Se face deosebirea între 

două dimensiuni ale capitalului social, una restrânsă, iar cea de-a doua lărgită. 
În primul caz, este vorba de un set de asocieri orizontale între persoane, 
constând în reţele sociale şi normele asociate lor, având multiple efecte asupra 
productivităţii şi bunăstării comunităţii. În cel de-al doilea caz, avem de-a face 
cu asocieri pe verticală între persoane şi instituţii; ambele tipuri pot genera atât 
efecte pozitive, cât şi negative. 

În lumina acestor definiţii, sfera de cuprindere a capitalului social este 
extrem de amplă şi dificil de încorsetat în tipare, mai ales de către un 
economist. De regulă, asemenea preocupări erau considerate ca fiind de 
domeniul sociologului, politologului, juristului sau psihologului. 

Principalele componente ale capitalului social, asupra cărora atenţia 

numeroşilor autori se concentrează în mod diferit, sunt: 

 instituţiile – ca produse ale istoriei care codifică anumite cutume 
şi tradiţii; 

 reţelele sociale – cine pe cine cunoaşte; 

 normele şi valorile sociale – regulile formale şi informale care 
ghidează comportamentul membrilor reţelei în relaţiile care 
intervin între aceştia; 

 sancţiunile – procesele care asigură respectarea normelor de 
către membrii reţelei. 

De asemenea, se face distincţia între mai multe tipuri de capital social: 

 capital social de aderenţă (bonding social capital) – caracterizat 

prin legături puternice (adeziv social – social glue); de exemplu, 
cel care se manifestă între membrii aceleiaşi familii sau în 
interiorul unui grup etnic, acest tip de capital social are în vedere 
viaţa de zi cu zi a fiecăruia, el fiind indispensabil pentru a putea 
trăi (“getting by”); 

                                                        
1
 I. Kawachi, B.P. Kennedy, K. Lochner, D. Prothrow-Stith, Social Capital, Income Inequality 

and Mortality, "American Journal of Public Health", 1997. 
2
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 capital social de conectare (bridging social capital) – caracterizat 

prin legături mai slabe ca intensitate, mai puţin dense, dar care 
se suprapun şi se încrucişează între ele (lubrifiant social – social 
oii); de exemplu, cel care se referă la partenerii de afaceri, cercul 
de cunoştinţe, prieteni, prietenii prietenilor, în general contacte 
între persoane aparţinând unor grupuri mai puţin apropiate; acest 
tip de capital social este cel care favorizează progresul (“getting 
ahead'), punând în mişcare energii sociale aflate în zone şi în 
grupuri diferite; 

 capital social de legătură (linking social capital) – care caracte-

rizează conexiunile dintre persoane şi grupuri de persoane aflate 
pe paliere diferite ca putere de influenţă şi statut social; de 
exemplu, legăturile dintre elita politică şi publicul general sau 
dintre indivizii aparţinând de clase sociale diferite. Această 
dimensiune a capitalului social este de dată mai recentă, fiind 

propusă de Woolcock (2001), şi se referă la capacitatea de a 
apela şi gestiona resurse, idei şi informaţii ale instituţiilor din 
afara comunităţii. Este cu precădere domeniu) instituţiilor 
formale, al palierului mezo şi mai ales macroeconomic. Capitalul 
social se regăseşte la toate nivelurile de agregare: micro, mezo 

şi macroeconomic. În primul caz, are în vedere individul şi 
sistemul său de valori, relaţii, norme de reciprocitate etc. În cel 
de-al doilea, atenţia cade pe relaţiile dintre şi din interiorul 
organizaţiilor, de tip orizontal sau ierarhic. Ultimul caz este şi cel 
mai cuprinzător, fiind vorba despre mediul social, politic şi 
economic de la nivel macro, în care se cristalizează o anumită 
structură socială şi anumite norme şi valori generale. Spre 
deosebire de primele două niveluri, unde avern de-a face în 
majoritate cu reţele informate, cel mai adesea la nivel local, acest 
palier înglobează şi structura relaţiilor dintre instituţiile formale, 
care ţin de regimul politic, domnia legii, sistemul juridic, libertăţile 
civile şi politice. Agregarea nu se opreşte aici, raţionamentul 
putând fi condus mai departe; avem astăzi din ce în ce mai mult 
de-a face cu un capital social internaţional, zonal, mondial. 
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Indiferent de nivelul de agregare la care ne situăm, se poate vorbi 

concomitent de două forme de capital social, şi anume una structurală şi una 
cognitivă. Capitalul social structurai se referă la toate acele structuri şi reţele 
sociale care facilitează distribuirea informaţiilor, acţiunile şi deciziile colective; 
această formă de capital social prezintă un grad mai mare obiectivitate şi, prin 
urmare, este mai uşor de identificat, urmărit şi analizat. Capitalul social cog-

nitiv se referă la normele, valorile, atitudinile şi credinţele comune, împărtăşite 

de cvasitotalitatea comunităţii, fiind prin aceasta un concept intangibil, cu un 
grad mai mare de subiectivism. 

Collier
1
 operează în plus distincţia între capitalul social civil şi cel 

guvernamental – care se referă la instituţiile puse în operă de guvern pentru a 

îndeplini anumite obiective, imposibil de atins prin intermediul pieţei. 
  

 
 
În general, capitalul social este considerat ca o caracteristică a 

grupului şi mai puţin ca fiind o resursă aflată în proprietatea unui individ 

                                                        
1
 P. Collier, Social Capital and Poverty, Social Capital World Bank, Washington, 1998. 
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anume. În opinia lui Flap
1
, capitalul social individual este definit de cele trei 

dimensiuni ale sale: 
1. numărul celorlalţi indivizi care aparţin cercului său de cunoştinţe; 
2. resursele la care aceste cunoştinţe au acces; 
3. măsura în care individul poate apela la acele resurse, care depinde în 

mod fundamental de disponibilitatea respectivelor cunoştinţe de a fi 
puse la dispoziţia sa. 

Lin (2001) defineşte capitalul social individual ca fiind „acele resurse 
încorporate într-o structură socială care pot fi accesate şi/sau mobilizate în 
vederea atingerii anumitor scopuri”. 

Pentru alţi autori, capitalul social individual reprezintă o colecţie a 
resurselor deţinute de membrii reţelei personale de conexiuni sociale ale unui 
individ, care pot fi puse la dispoziţia acestuia din urmă, ca rezultat al modului 
cum au evoluat în timp aceste relaţii. 

Astfel, capitalul social individual echivalează cu posibilitatea accesului la 
resursele sociale; este vorba deci de o resursă potenţială, care poate fi utilizată 
-cel puţin parţial – atunci când nevoile individului o solicită. Măsura sa poate fi 
apreciată prin relaţia: 

 
unde: 

CS = indicatorul care măsoară, în integralitatea lui, capitalul social al 
unui individ; n = numărul contactelor din reţeaua de cunoştinţe a fiecărui 
individ; m = numărul diferitelor tipuri de capital social ce pot fi 
identificate; rij = o cuantificare a resursei de capital de tip j corespun-
zătoare contactului i; Pij = probabilitatea ca individului luat în considerare 
să i se permită accesul la resursele de capital social ale contactului i. 
Volumul capitalului social pe care fi deţine un anumit agent economic 

este dat de dimensiunea reţelei de relaţii şi contacte pe care acesta o poate 

mobiliza la nevoie, dar şi de calitatea acestei reţele. Prin generarea de capital 

social, simplul fapt al apartenenţei la un grup poate influenţa şi celelalte forme 
de capital, exercitând un efect de multiplicare asupra acestora. 

Deşi este definit la nivelul individului, acest tip de capital social nu poate 
fi rupt de funcţionarea relaţiilor sociale în spaţiul mai larg al mediului micro şi 
macroeconomic. Astfel, dificultăţile conceptuale şi metodologice constatate în 
ce priveşte capitalul social la nivel micro şi macroeconomic nu dispar în 
totalitate atunci când analiza coboară la nivel de individ, rămânând o 

                                                        
1
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multitudine de elemente care se cer clarificate şi măsurate: implicarea în relaţii 
cu ceilalţi, bogăţia resurselor sociale, contextul instituţional etc., Fiind prin 
excelenţă un concept multidimensional, capitalul social este încă departe de a 
putea fi măsurat, rămânând suficiente elemente neacoperite, chiar dacă 
abordările metodologice bazate pe dimensiunea reţelelor sociale au fost 
perfecţionate în ultimii ani. 

Există numeroase elemente aflate încă în dezbatere cu privire la aria de 
cuprindere a capitalului social. În unele accepţiuni, capitalul social include toate 
interacţiunile sociale, în altele doar acele interacţiuni care au caracter durabil, 
iar în altele pe cele care sunt durabile fie ca durată de existenţă, fie prin 
efectele pe care le generează. Nu se poate încă face distincţia clară între 
factorii, componentele şi rezultatele (externalităţile) capitalului social. Pentru 
unii autori, încrederea reprezintă un rezultat al acţiunii capitalului social, pentru 
alţii un element al sistemului de norme şi valori, ca parte integrantă a acestuia, 
existând şi opinia că avem de-a face, concomitent, cu ambele dimensiuni. 
Capitalul social este privit uneori exclusiv ca un mijloc de a atinge un scop, 
alteori este considerat şi un scop în sine, mai ales când este vorba de 
obiectivul incluziunii şi al coeziunii sociale. 

Legat de termenul de capital, Kenneth Arrow
1
 afirma că acesta 

presupune în mod obligatoriu cel puţin trei aspecte: 
a) o erodare în timp; 
b) renunţarea deliberată la un avantaj uman imediat; 
c) posibilitatea de a fi înstrăinat. 
Faptul că ultimele două caracteristici nu sunt proprii capitalului social 

determină mulţi autori să conteste însăşi noţiunea de capital social. Cele mai 
puternice argumente se bazează pe constatarea, de netăgăduit nici chiar 
pentru promotorii acestui concept, că existenţa şi funcţionarea capitalului social 
au loc în afara pieţei. Deşi include forme de conexiuni sociale bazate pe 
reciprocitate, el nu reprezintă o marfă în adevăratul sens al cuvântului. În plus, 
capitalul social constă tocmai în acele legături care iau naştere şi devin mai 
mult sau mai puţin durabile în afara sistemului pieţelor naţionale. 

O concepţie aparte, oarecum singulară, asupra capitalului social este 
pusă în discuţie prin abordarea sociologică a lui Pierre Bourdieu, care, spre 
deosebire de ceilalţi autori, îşi construieşte teoria pornind de la ideea de 
conflict social ireconciliabil

2
 între diferite clase sociale. Din această optica, 

formele de capital sunt tratate ca simboluri recunoscute ale puterii, prin care 
interesele proprietarilor de capital sunt promovate în defavoarea celorlalţi. 
Societatea impune norme de comportament în vederea recunoaşterii şi 
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 Citat în Tom Shuller, Les rôles comptementaires du capital humain et du capital social, 

2001. 
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acceptării acestor simboluri, care sunt asimilate mai mult sau mai puţin 
conştient, până în momentul în care gradul de satisfacere a intereselor celor 
care nu dispun de capital atinge un prag critic şi dă naştere unor conflicte 
sociale. Capitalul simbolic poate lua multiple forme, esenţial fiind ca actorii 
sociali să îl perceapă şi să îl recunoască ca atare. 

În concepţia sa, poziţia pe care o deţine orice actor în economie este 
definită de resursele asupra cărora acesta reuşeşte să-şi exercite controlul, şi 
anume capitalul economic, cultural şi social. În ce priveşte capitalul social, 
acesta reprezintă în viziunea autorului „ansamblul resurselor efective sau 
potenţiale care decurg din posesiunea unei reţele durabile de relaţii, mai mult 
sau mai puţin instituţionalizate, bazate pe cunoaşterea sau recunoaşterea 
reciprocă; sau, cu alte cuvinte, care derivă din apartenenţa la un grup – un 
ansamblu de agenţi care nu numai că deţin proprietăţi comune, ...dar care în 
plus sunt uniţi prin legături permanente şi utile.” 

Societatea este înţeleasă ca fiind o multitudine de câmpuri. Fiecare 
câmp social are specificul său, care derivă din proporţia diferită cu care se 
combină formele de capital în cadrul său. Capitalurile, de diferite tipuri 
(economic, cultural şi social), pe care le controlează un anumit agent 
reprezintă atuurile sale – cu ajutorul cărora pot fi apreciate şansele ca acesta 
să câştige ceea ce este pus în joc factorii-cheie care definesc poziţia actuală şi 
posibilităţile viitoare ale diferiţilor actori sociali pe oricare din aceste câmpuri. 

„Diferitele forme de putere sau de capital acţionează pe un teren în care 
echilibrul are loc printr-o permanentă fricţiune... De asemenea, bătălia se dă 
între deţinătorii formelor de putere sau de capital.”

1
 Este vorba despre o 

competiţie între agenţii şi instituţiile implicate care se confruntă reciproc şi 
adoptă anumite strategii pentru a menţine şi modifica în favoarea lor balanţa de 
forţe. Fiecare posedă un nivel anume al diferitelor tipuri de capital (economic, 
cultural, social), iar dacă acesta este suficient de mare, le permite ocuparea 
unei poziţii dominante în domeniul lor specific de activitate (în domeniul 
economic, în domeniul serviciilor publice guvernamentale, în domeniul 
universitar şi intelectual). „Această bătălie pentru impunerea poziţiei dominante 
conduce, în fiecare moment, la o anumită balanţă a puterii, adică ceea ce eu 
numesc diviziunea muncii de dominare. Bătălia se duce, de asemenea, pentru 
impunerea principiilor care pot legitimiza puterea şi pentru impunerea modului 
celui mai legitim de reproducere a ei

2
. Autorul vorbeşte despre violenţă 

simbolică, fiind acea formă de violenţă care se exercită asupra unui agent 
social cu complicitatea acestuia din urmă, de regulă, atunci când formele şi 
dozajul violenţei sunt atât de bine instrumentate încât o fac imperceptibilă. 

                                                        
1
 Pierre Bourdieu, Loic Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, Cambridge, Polity, 

1996. 
2
 Ibidem. 
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Abătându-se de la linia dominantă, abordarea lui Bourdieu a fost adesea 
criticată şi acuzată de fatalism, fără însă a fi respinsă cu desăvârşire. 

Cert este însă că, în lipsa capitalului social, societatea în ansamblul ei ar 
intra în colaps. Deşi se admite că legăturile şi conexiunile multiple care se 
formează între capitalul social, pe de o parte, şi economie, pe de alta. nu sunt 
încă suficient lămurite, ele există şi nu mai pot fi eludate. 

În ciuda imaturităţii sale sau poate tocmai de aceea, în ultima vreme, 
capitalul social face obiectul unor numeroase studii, interpretări, analize şi 
investigaţii. Din punct de vedere economic, se insistă mai mult pe rolul 
instituţiilor şi pe regulile care regizează tranzacţiile economice la nivel micro şi 
macroeconomic. Instrumentarul metodologic este însă limitat şi controversat. 
Cele mai utilizate metode de măsurare a capitalului social au în vedere gradul 
de participare la diferite activităţi comunitare (de exemplu, numărul membr ilor 
care activează în asociaţiile benevole, organizaţiile nonguvernamentale, 
grupurile religioase sau partidele politice) sau gradul de încredere în alte 
persoane sau în diferite organizaţii şi instituţii formale şi informale. De la relativ 
recenta sa apariţie, capitalul social a servit deja pentru a explica fenomene 
dintre cele mai diverse, plecând de la performanţa economică generală, rata 
criminalităţii şi a dezordinii sociale, măsura în care imigranţii reuşesc să se 
integreze într-o societate, starea de sănătate a membrilor societăţii, ba chiar 
noţiunea însăşi de fericire. 

Considerat cu entuziasm de unii ca fiind „veriga lipsă” a teoriei econo-
mice clasice, „faţa nevăzută a aisbergului”, iar de alţii ca o fata morgana în 
stare să înşele cercetătorul neavizat, conducându-l spre raţionamente discuta-
bile, capitalul social reprezintă, indubitabil, un teren extrem de dificil, asemă-
nător nisipurilor mişcătoare. Woolcock sugerează că adoptarea termenului de 
capital social, „încercând să explice prea multe cu prea puţine mijloace”, riscă 
să devină un demers facil, imprecis, amalgamat şi uşor de criticat. Acelaşi 
autor clasifică literatura actuală din domeniu pe câteva arii de preocupări: 

• probleme legate de viaţa familială şi comportamentul tinerilor; 
• probleme legate de educaţie şi formarea profesională; 
• viaţa comunitară; 
• procesele de muncă în interiorul organizaţiilor; 
• democraţia şi gestionarea afacerilor publice; 
• probleme generale legate de acţiunile colective. 
Într-o exprimare mai plastică, Portes

1
 (1998) este de părere că, în timp 

ce capitalul financiar al unui individ se regăseşte în conturile sale bancare, iar 
capitalul uman în materia cenuşie care acumulează cunoştinţe şi informaţii, 
capitalul social rezidă în dimensiunea şi structura relaţiilor personale. Pentru a 

                                                        
1
 A. Portes, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, "Annual 

Review of Sociology", 1998 
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poseda capital social, o persoană are nevoie de relaţii cu alţii, aceştia din urmă 
– nu el însuşi – fiind cu adevărat, în acest caz, sursa beneficiilor sale. 

Capitalul social se bucură astăzi de o atenţie sporită şi deoarece dă 
posibilitatea unei viziuni mai nuanţate asupra realităţii, punând faţă în faţă 
elemente de natură diferită, chiar antitetică, de exemplu: 

- resursele / rezultatele; 
- particularul / generalul; 
- utilitatea / inutilitatea / abuzul; 
- individul / colectivitatea / naţiunea; 
- conexiunile puternice / conexiunile slabe; 
- relaţiile orizontale / relaţiile verticale; 
- relaţii cu unic sens / relaţii de reciprocitate etc. 
Sunt puse întrebări atât de complexe, încât ar putea fi cu uşurinţă 

considerate ca retorice, dacă mintea umană nu ar fi suficient de iscoditoare, 
încăpăţânându-se mereu să caute un răspuns: 

• De ce oamenii caută (sau nu caută) să facă parte din anumite 
organizaţii? (Pentru a obţine anumite avantaje personale, pentru a-şi 
aduce contribuţia la progresul comunităţii sau pentru a face faţă mai 
bine Ea efectele adverse ale unor nedreptăţi sociale sau abuzuri de 
putere?) 

• Se descurcă mai bine oamenii atunci când acţionează în grup decât 
atunci când întreprind acţiuni pe cont propriu? 

• Pentru care entităţi sociale îşi manifestă oamenii ataşamentul şi în ce 
scopuri? 

• Ce rol joacă capitalul social în facilitarea accesului la alte forme de 
capital? 

• Cum influenţează normele şi regulile nescrise utilizarea resurselor? 
• Cine are acces la organizaţii şi care individ sau grup este exclus? 
• Pe cine se bazează oamenii în caz de nevoie? Care este gradul de 

extindere al legăturilor pe verticală şi al celor pe orizontală? 
• Membrii diferitelor grupuri sau organizaţii reuşesc să se adapteze mai 

bine la mediul extern, în defavoarea altora? 
• Cum iau naştere, cum se dezvoltă şi cum influenţează diferitele forme 

de colaborare socială din afara pieţei procesul dezvoltării economice? 
• Care sunt valorile sociale dominante şi cum influenţează ele 

activitatea economică?  



2. Capitalul social – factor de bunăstare economică  

şi socială 

 

2.1. Geneză. Filiaţiuni de idei 

În cartea sa Democraţia în America (1835), scrisă în urma vizitei pe care 
a întreprins-o pe noul continent, Alexis de Tocqueville identifică o particularitate 
definitorie a societăţii americane, şi anume înclinaţia cetăţenilor săi de a înfiinţa 
şi de a participa activ la o mare varietate de asociaţii voluntare, a căror 
activitate nu ţine nici de domeniul pieţei, nici de cel al statului. Puternic 
influenţat de această constatare, Putnam (un secol şi jumătate mai târziu) duce 
raţionamentul mai departe, construindu-şi propria teorie cu privire la capitalul 
social. În opinia sa, tipologia normelor de convieţuire socială şi măsura 
angajării civice în reţele sociale interconectate sunt factori care influenţează în 
mod hotărâtor performanţa instituţiilor şi, în general, calitatea vieţii sociale. 

Asocierile voluntare au întotdeauna la bază un tip particular de conexiuni 
umane, în care problema confruntării intereselor contrare dispare, fiind 
înlocuită de o aşa-numită „virtute civică”, bazată pe încredere şi reciprocitate, 
care se concretizează în urmărirea unor obiective comune, nu conflictuale. În 
astfel de cazuri, nu numai că nici una din părţile care se asociază nu pierde (ci, 
dimpotrivă, obţine avantaje suplimentare), dar chiar şi cei care nu participă 
efectiv au de câştigat. Asocierile voluntare sunt, prin urmare, relaţii câştigă-
toare prin definiţie. Deşi extrem de amalgamate ca preocupări (ligi sportive, 
cluburi de amuzament, grupuri religioase, uniuni sindicale etc.), sunt 
considerate a fi perfect comparabile din punct de vedere teoretic, politic şi 
moral. 

În viziunea lui Putnam, ca modalitate de formare, capitalul social repre-
zintă un subprodus, un produs secundar al acţiunilor umane de tip asociativ-

comunicaţional. Asocierile de toate tipurile nu au drept scop crearea de capital 
social, dar, prin participarea activă la astfel de activităţi, oamenii intră în relaţii 
multiple, se descoperă reciproc, îşi sporesc încrederea în ceilalţi şi în ei înşişi, 
devin capabili să facă faţă mai bine la solicitările vieţii de zi cu zi. Capitalul 
social are o natură duală, fiind un bun atât privat, cât şi (mai ales) unul public. 

Prin externalităţile pe care le induce (atât pentru cei care participă efectiv la 
aceste relaţii sociale, cât şi pentru ceilalţi), capitalul social întruneşte 
caracteristicile clasice de non-exclusivitate ale unui bun public (beneficiile sale 
nu pot fi însuşite în totalitate de unii, de ele bucurându-se toţi membrii 
comunităţii, în mod nediscriminatoriu). 
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Putnam argumentează că, dincolo de sentimente ezoterice de 
comuniune şi mândrie naţională, capitalul social are efecte majore, chiar 
cuantificabile asupra vieţii noastre, sub multiple aspecte. „Acolo unde 
încrederea şi reţelele sociale înfloresc, indivizii, firmele, cartierele şi chiar 

naţiunile prosperă.”
1
 Studii empirice asupra unor colectivităţi au constatat 

multiple externalităţi care pot fi asociate cu dezvoltarea capitalului social: 

reducerea ratei criminalităţii, îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, 

creşterea longevităţii, rezultate superioare în plan educaţional, o mai mare 

egalitate a veniturilor, realizări mult îmbunătăţite în ce priveşte asistenţa 

socială şi protecţia familiei şi a copilului, creşterea eficienţei guvernării, 

reducerea corupţiei, impulsionarea activităţilor economice, în special prin 

creşterea încrederii şi reducerea costurilor de tranzacţionare etc. 

Persoanele cele mai bine poziţionate din punct de vedere al capitalului 

social sunt în general mai „sănătoase, au o locuinţa în proprietate, au un 

loc de muncă şi sunt fericite” (healthy, housed, hiredand happy). 
Ca orice altă formă de capital, capitalul social este un factor de producţie 

care se depreciază în timp, dacă nu beneficiază în permanenţă de investiţii. Cu 
cât oamenii cooperează mai mult, cu atât se generează un volum mai mare de 
capital şi invers. Rămâne însă extrem de controversată problematica celor mai 
adecvate strategii de menţinere, înnoire şi adaptare a capitalului social. 

Practic, deşi termenul de capital social apare mai întâi în lucrările socio-

logice ale lui Bourdieu (sau chiar mai devreme, în opere beletristice
2
), geneza 

şi proliferarea literaturii economice consacrate acestui subiect coincide cu 
semnalul de alarmă pe care Putnam îl emite cu privire la slăbirea coeziunii 
sociale în comunitatea nord-americană. Autorul recunoaşte însă că un astfel de 
fenomen nu este singular. Pe măsură ce societatea progresează, capitalul 
social se dezvoltă şi se îmbogăţeşte treptat, până în momentul în care vechile 
structuri comunicaţionale intră în desuetudine, ceea ce marchează pătrunderea 
sa pe o pantă descendentă. Referitor la societatea americană, un astfel de 
declin s-a constatat şi în trecut, o dată cu sfârşitul secolului al XIX-lea, ca 
urmare în principal a intrării economiei într-o nouă fază de dezvoltare, minimul 
fiind atins în anii crizei economice din deceniile doi şi trei ale secolului XX. 
Mecanismele economice au suferit modificări de esenţă, fără a lăsa timp 
capitalului social să se adapteze acestor schimbări. Ulterior însă, societatea îşi 
regăseşte resursele necesare pentru a se înnoi şi sub aspectul capitalului 
social, astfel încât acesta din urmă reintră pe linie ascendentă, ceea ce s-a şi 
întâmplat în cazul Americii, ultimul punct de maxim fiind atins în anii '50-'60. 

                                                        
1
 Robert Putnam, Bowling Atone: The Collapse and Revival of American Community, New 

York: Simon and Shuster, 2000. 
2
 În romanul Potirul de aur, Henry James vorbeşte de eroina sa că ar deţine un valoros 

„capital social", cunoscând multe persoane influente ale lumii londoneze. 
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Revoluţia tehnologică şi celelalte transformări ale societăţii care au survenit 
ulterior au produs profunde deteriorări ale capitalului social, astfel încât în 
prezent SUA se află într-o nouă fază de minim în ce priveşte capitalul social. 
Putnam constată nu numai o diminuare numerică a participării la activităţi 
asociative benevole, ci şi o modificare a caracteristicilor acestora. Noile grupuri 
presupun o intensitate mult diminuată a participării, relaţii calitativ modificate. 
„Oamenii se simt legaţi mai degrabă de anumite simboluri, lideri şi, poate, de 

idealuri comune şi mai puţin se simt legaţi unii de alţii”.
1
 

În Bowling Alone, Putnam opinează că restaurarea gradului de angajare 
civică „ar fi uşurată de apariţia unei crize naţionale palpabile, ca, de exemplu, 
un război, o depresiune sau un dezastru natural; dar, bine sau rău, în zorii 
noului secol, America nu este pusă în faţa unei asemenea crize cu efecte 
catalizatoare”. Din nefericire, această ipoteză a putut fi testată cu prilejul 
evenimentelor din 11 septembrie 2001. Sondajele efectuate ulterior şi publicate 

de acelaşi autor
2 
relevă, într-adevăr, modificări importante ale capitalului social. 

În lunile care au urmat atacului, interesul manifestat pentru problemele de 
interes public a crescut cu 27% în rândul tinerilor, respectiv cu 8% în rândul 
persoanelor mai înaintate în vârstă. Deşi încrederea în persoanele aflate la 
guvernare a crescut cu 19%, cea în poliţie cu 14%, în vecini cu 10%, 
modificările de comportament au fost mai puţin importante ca amplitudine. 
Creşterea numărului celor care s-au oferit să doneze sânge, au participat la 
acţiuni voluntare, s-au angajat în proiecte ale comunităţii locale, au luat parte la 
acţiuni politice a fost de numai 5-7%. Participarea la alte tipuri de întruniri 
sociale (cluburi, biserici etc.) s-a diminuat cu 6% – probabil şi ca urmare a 

creşterii timpului destinat urmăririi televizorului cu 16% (până la 3,4 ore zilnic
3
). 

Pe ansamblu, evenimentele din septembrie par a fi adus modificări importante 
ale nivelului încrederii din societatea nord-americană, fără însă a produce 
mutaţii majore în comportamentele sociale. 

Meritul lui Putnam constă în introducerea conceptului de capital social în 
mediul academic – care în ultimul deceniu consemnează o multiplicare a 
studiilor consacrate acestui subiect în ritmuri exponenţiale – şi mai ales în 
atenţia decidenţilor politici, a guvernelor şi a organismelor internaţionale. 
Putnam însuşi se bucură de un capital social aparte, fiind un veritabil consilier 
al preşedintelui SUA, care, în rapoartele sale privind starea naţiunii din ultimii 

                                                        
1
 Rosalyn Harper, Social Capital A Review of the Literature, Social Analysis and Reporting 

Division, Office for National Statistics, UK, October 2001. 
2
 Robert Putnam, Bowling together, "The American Prospect", February 2002. 

3
 Creşterea timpului pe care oamenii fi petrec în faţa televizorului, în defavoarea relaţiilor 

personale, este considerată în numeroase studii ca una din cauzele declinului capitalului 
social în lumea contemporană, care solicită la o regândire a posibilităţilor de socializare 
interumană, prin proiectarea unor strategii de contracarare a izolării sociale, în Marea 
Britanie, de exemplu, două treimi din copii au un televizor în propria cameră. 
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doi ani, cheamă actorii sociali la o mai activă implicare în problemele 
comunităţii, prin lansarea unor programe naţionale de voluntariat (Citizen 

Service Act, USA Freedom Corps, mentorinc?
1
 etc.). 

2.2. Încrederea – concept-cheie, în jurul căruia gravitează 

întreaga teorie a capitalului social 

Putnam consideră că, deşi capitalul social este dificil de încorsetat în 
formule, cea mai sintetică expresie a sa o reprezintă nivelul general al 
încrederii. Se consideră că, de regulă, cu cât sunt mai răspândite asocierile 
voluntare cu atât nivelul general al încrederii este mai ridicat (persoanele care 
activează în astfel de asocieri tind să aibă o mai mare încredere în ceilalţi). 

Neliniaritatea reprezintă însă o trăsătură esenţială a capitalului social, 

care se manifestă şi în această privinţă. Analize recente au scos la iveală că, 
atunci când indivizii aderă la diferite organizaţii, încrederea şi angajamentul lor 
evoluează în timp după un model cu două etape. Pentru început, într-adevăr, 
cele două caracteristici îşi sporesc valoarea, însă, după o anumită perioadă 
(după unele observaţii empirice, 5 ani), se înscriu pe o pantă descendentă, 
probabil şi ca o reflectare a experienţelor mai puţin benefice pe care indivizii le-
au acumulat, văzându-i pe alţii cum profită nemeritat de pe urma eforturilor lor. 

Încrederea a fost analizată ulterior de numeroşi autori, ajungându-se la 
concluzia că este vorba de un concept multidimensional. Astfel, a vorbi despre 
încredere în general constituie o eroare, întrucât avem de-a face cu mai multe 
paliere ale acesteia, relativ independente: 

 la nivel individual: în cunoscuţi, în necunoscuţi, în instituţii locale, 
regionale, naţionale, internaţionale etc.; 

 la nivel mezo şi macroeconomic – încrederea manifestată în 
instituţii, între acestea şi stat etc. 

Fukuyama sugerează că încrederea funcţionează după modelul unor 
inele, delimitate de cercuri concentrice. În interiorul fiecărui inel operează cu 

relativă omogenitate câte un anumit tip de norme şi valori asociativ-
comunicaţionale. În această ordine de idei, autorul este de părere că în ţările 
latino-americane s-a cristalizat un arhetip moral-comportamental pe două 
paliere. La nivelul relaţiilor de familie şi al celor cu prietenii şi cunoscuţii 
apropiaţi, funcţionează standarde morale înalte, pe când la nivelul relaţiilor cu 
instituţiile publice se aplică criterii diferite. În opinia sa, o asemenea ruptură 
între cele două paliere este fundalul pe care a fost posibilă amplificarea şi 
generalizarea corupţiei. 

                                                        
1
 Anul acesta, programului „un mentor-un asistat" îi vor fi alocate 450 milioane de dolari 

pentru pregătirea şi recrutarea pe baze de voluntariat a unor mentori care să se ocupe 
de îndrumarea şi sprijinirea tinerilor elevi şi studenţi, aflaţi într-o situaţie defavorizată. 
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2.3. Capitalul social individual 

Se admite în general o departajare netă între capitalul social individual şi 
cel colectiv, astfel încât literatura de specialitate s-a dezvoltat pe două canale 
diferite. 

La nivelul individului, se recunoaşte în primul rând rolul capitalului social 
pentru a reuşi în viaţă. În cazul unor persoane de competenţe egale, realizările 
fiecăreia sunt condiţionate în mod hotărâtor de capitalul social disponibil pe 
parcursul vieţii, începând de la cea mai fragedă vârsta. Prin descifrarea 
relaţiilor dintre individ şi ceilalţi (familie, educatori, cunoscuţi, şefi etc), elemen-
tele care în mod tradiţional erau considerate a fi ingredientele succesului 
(talentul, inteligenţa, educaţia, efortul, norocul) sunt reconsiderate, arătându-se 
roiul-cheie pe care capitalul social îl joacă pentru ca fiecare dintre acestea să 
se manifeste. 

În 1651, Hobbes declara: „a avea prieteni înseamnă a avea putere”. 
Ducând mai departe raţionamentul, în lumina teoriei capitalului social centrate 
pe individ, esenţial este nu doar să ai prieteni, ci să ai prieteni care deţin 
putere. 

La nivel microeconomic, se pune accentul pe reţelele formale şi infor-
male definite printr-un set de caracteristici: numărul membrilor, tipul legăturilor 
dintre aceştia (directe, indirecte, puternice, slabe), frecvenţa acestora, calitatea 
lor etc. 

Din punct de vedere al posibilităţii de lărgire a reţelei de contacte sociale, 
pentru a avansa, a progresa, a rezolva diverse probleme, legăturile slabe sunt 
cele mai importante, atât în cazul indivizilor, cât şi al instituţiilor, firmelor, 
comunităţilor. Granovetter a constatat, de exemplu, cu prilejul analizelor sale, 
că tocmai legăturile slabe generează cele mai importante externalităţi pozitive 
în cazul în care sunt necesare informaţii despre ofertele apărute pe piaţa 

muncii, fapt confirmat şi de alte cercetări ulterioare
1
. Sub alte aspecte însă, 

acest tip de legături sunt mai puţin intense decât legăturile puternice, au loc în 
general pe fondul unei încrederi reciproce la cote comparativ mai mici, 
frecvenţa şi aria lor de cuprindere este net inferioară. Se consideră de aceea 
că bogăţia capitalului social constă într-o dozare extrem de delicată şi dificilă a 
celor două tipuri de legături. 

                                                        
1
 Vicent Lemieux, Le capital social dans les situations de coopération et de conflit, ISUMA, 
BELLARMIN, 2001. 
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2.4. Relaţia dintre capitalul social şi capitalul uman 

Se încearcă, de asemenea, o reconsiderare a teoriei capitalului uman, 
prin prisma contextului social, care poate favoriza sau, dimpotrivă, inhiba 
acumularea de cunoştinţe şi competenţe la nivel individual. În general, cele 
două forme de capital par a se sprijini şi potenţa reciproc una pe cealaltă.  
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Progresul în ce priveşte capitalul uman nu poate fi rupt de contextul 

social în care acesta se poate desfăşura, astfel încât de modul cum se 

reuşeşte stimularea şi dezvoltarea capitalului social depinde în mod hotărâtor 

succesul politicilor educaţionale. Se subliniază astfel că procesul învăţării nu se 

limitează ia sistemul de învăţământ, ci este unul continuu, în care un rol 

fundamental îl joacă reţelele formale şi informale. În procesul educaţiei 

copilului, capitalul social produce o multitudine de efecte, favorabile sau 

nefavorabile, care se propagă prin diverse mecanisme: 

 relaţia părinte-copil; 

 relaţia dintre părinţi; 

 relaţia părinte-şcoală; 

 anturajul părinţilor şi al copiilor etc. 

Ca şi în cazul capitalului uman, capitalul social se depreciază în timp, dar 

nu se depreciază prin utilizare, ci dimpotrivă, „sporeşte şi de dezvoltă de la 

sine prin utilizare”.
1
 

În prezent, influenţele şi conexiunile dintre capitalul social şi cel uman fac 

obiectul a numeroase studii şi analize empirice, care conduc la desprinderea 

unor concluzii interesante, cum ar fi: 

                                                        
1
 Nicolas Sirven, Capital social et developpement: quelques elements d'analyse, Centre 

d'Economie du Developpement, Universite Montesquieu-Bordeau IV, septembre 2000. 
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 pe parcursul înaintării în vârstă, capitalul social al indivizilor 
manifestă mai întâi un trend ascendent, pentru ca spre finalul 
vieţii să pătrundă într-o fază diferită, de declin; 

 cu cât o persoană apreciază că în viitor mobilitatea sa 
profesională va fi mai ridicată, cu atât capitalul său social va 
înregistra cote mai scăzute; 

 În profesiile care presupun un grad mai înalt de calificare şi în 
care aptitudinile social-comunicaţionale constituie un element 
important de apreciere şi retribuire a efortului personal, capitalul 
social va înregistra valori mai înalte; 

 valorile capitalului social sunt în general mai ridicate la 
persoanele care deţin în proprietate o locuinţă; 

 pe măsură ce creşte distanţa fizică dintre indivizi, conexiunile 
interpersonale sunt puternic diminuate; 

 persoanele care investesc în acumularea de capital uman vor 
investi mai mult şi în ce priveşte capitalul social; 

 capitalul social presupune multiple complementarităţi 
interpersonale, care generează, între altele, şi procese de 
învăţare. 

Procesul de învăţare şi perfecţionare este privit astăzi nu doar ca o 

caracteristică a indivizilor, ci şi a organizaţiilor, a firmelor care participă la 

competiţia pe pieţele naţionale şi internaţionale. Este vorba de „a învăţa în 

timpul utilizării” (learning by using), „a învăţa în timpul producţiei” (learning 

by doing), „a învăţa prin împărtăşirea în comun a cunoştinţelor” (learning by 

sharing). Cunoaşterea nu constă numai în informaţii codificate, care pot fi 

transmise relativ uşor prin mijloacele tradiţionale, ci şi în informaţii tacite, care 

nu pot fi asimilate decât cu aportul esenţial al capitalului social. 

Însăşi inovarea nu mai este percepută ca fiind un salt care apare în urma 

cunoştinţelor avansate ale unui cercetător izolat, ci ca un proces care, pe lângă 

soluţii tehnice, se bazează pe interacţiuni sociale. Fundamentele inovaţiei nu 

constau doar în formele tangibile de capital (fizic, financiar), ci şi în abilitatea 

de a combina formele intangibile de capital, în special capitalul social. 

Descoperirile ştiinţifice, oricât de valoroase ar fi, nu ar pătrunde în sfera 

economică cu rapiditatea care se constată în prezent dacă nu ar funcţiona o 

reţea complexă de relaţii economice, dar şi sociale, între diverşii actori 

implicaţi. Este vorba atât de relaţii formale, cât şi informale, desfăşurate atât în 

interiorul, cât şi în afara firmelor şi formând reţele de mare densitate. 

În contextul noii economii bazate pe cunoaştere şi inovare, capitalul 

social devine un factor-cheie în asigurarea succesului unei activităţi. În lipsa 

acestuia. celelalte forme de capital rămân inerte sau nu pot fi valorificate pe 
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deplin. Însăşi ideea de eficienţă, de productivitate şi competitivitate îşi modifică 

esenţa: „Productivitatea nu mai este privită în prezent ca un rezultat cumulativ 

al productivităţii operaţiilor, ci mai degrabă ca o rezultantă a unui sistem de 

relaţii productive, în care competitivitatea firmei depinde de productivitatea 

interfeţelor şi interacţiunilor. Noile criterii solicită o nouă paradigmă organiza-

ţională şi funcţională, în care performanţa firmei depinde de densitatea şi 

pertinenţa relaţiilor şi de cooperarea dintre actorii sistemului productiv (alte 

firme, furnizori, finanţatori, institute de cercetare, educaţie, agenţii de dezvol-

tare regională etc.), desfăşurată în reţele complexe de colaborare. Astfel, pasul 

înainte este reprezentat de reţelele informaţional-cognitive, care dezvoltă 

capacităţi suplimentare şi facilitează accesul la valori localizate în afara 

companiei.”
1
 

2.5. Analize şi constatări empirice 

Ca şi celelalte forme de capital, capitalul social reprezintă o resursă 

importantă pentru dezvoltarea economică şi socială, însă natura sa specifică îl 

deosebeşte în multe privinţe de capitalul fizic, natural, financiar sau uman. 

Capitalul social este cel mai adesea un produs secundar al contactelor 

umane, un subprodus care se creează uneori deliberat, dar în decursul 

desfăşurării unor activităţi care nu au ca scop explicit, declarat, formarea 

capitalului social. Procesele de formare şi dezvoltare a capitalului social se 

desfăşoară aproape fără excepţie pe perioade lungi şi foarte lungi de timp, fiind 

greoaie şi anevoioase, dificil de influenţat prin politici anume stabilite. Deşi 

crearea capitalului social este atât de problematică, erodarea şi distrugerea sa 

se poate produce din păcate mult mai rapid, mai ales când au loc perturbaţii 

sub influenţa forţelor pieţei. Putem cita astfel ca exemplu procesul de 

dezvoltare a capitalului social în societatea rurală din Danemarca. Aici, în 

decurs de aproximativ un secol, asociaţiile săteşti având ca obiect prelucrarea 

laptelui s-au dezvoltat şi s-au multiplicat, dar, sub influenţa forţelor pieţei, a fost 

nevoie de numai unul-douâ decenii pentru a se distruge întregul capital social 

creat. Din 1960 până în 1990, numărul lăptăriilor scăzuse de la 200 la 70 de 

mii. Dar astfel de situaţii – însă mult mai radicale şi mai profunde prin 

implicaţiile lor – pot fi aduse în discuţie atunci când se analizează ceea ce s-a 

petrecut în ţările Europei Centrale şi de Est, o dată cu debutul tranziţiei la 

economia de piaţă. Transformările survenite aici, lăsând la o parte orice 

considerente de natură pur economică, au produs într-o prima fază un efect 

                                                        
1
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exploziv asupra capitalului social. Formele anterioare de socializare, 

arhitectura relaţiilor interumane, valorile şi normele sociale au devenit peste 

noapte desuete. Nou introdusele mecanisme economice, oricât de perfec-

ţionate ar fi fost, au venit pe terenul arid al unui capital social derutat şi 

derutant, aflat în derivă, astfel că, nu întâmplător, rezultatele obţinute au fost, 

de asemenea, mult sub aşteptări. 

Capitalul social corespunde unui anumit context de care nu poate fi rupt 

(un ansamblu de condiţii şi posibilităţi); prin urmare, este vorba de o resursă 

care nu poate fi transferată automat dintr-un mediu în altul fără a-şi pierde sau 

a-şi modifica considerabil valoarea; deşi presupune relaţii de reciprocitate, 

capitalul social nu reprezintă o marfă, nu se tranzacţionează pe nici o piaţă, ci 

dimpotrivă, reprezintă o resursă care circulă în paralel cu sistemul pieţelor 

naţionale, dar intersectându-l şi suprapunându-se adesea cu acesta. 

Caracterul său eminamente temporal şi nonuniversal îi conferă un statut 

intangibil, extrem de dinamic şi în permanentă transformare
1
. 

Capitalul social nu se pretează la modelarea matematică de tip clasic, 

este greu de încadrat în tipare. Trăsăturile sale conduc automat la reacţii de 

nonliniaritate, conexiuni multiple, comportamente atipice, neuniforme. Se 

subliniază adesea că maximizarea capitalului social nu este în orice situaţie un 

obiectiv de dorit, mai mult neînsemnând în acest caz neapărat mai bine. 

Complexitatea capitalului social, caracterul său mereu schimbător, viu, 

dar şi extrem de volatil, precum şi relativa sa tinereţe pe arena ştiinţei 

economice dau naştere la numeroase imprecizii, confuzii, dispute şi 

comentarii. Se confundă adesea efectele (externalităţile) capitalului social cu 

componentele sale sau acestea din urmă cu factorii care conduc la apariţia sa. 

Deşi există tentaţia de a considera capitalul social ca fiind colacul de 

salvare care poate suplini cu succes costisitoarele politici ale statului 

bunăstării, impunând astfel retragerea statului de pe această arenă şi 

concentrarea eforturilor sale către alte obiective, opinia majoritară este însă că 

relaţia dintre stat şi capitalul social nu este una de substituţie, ci de 

complementaritate. 

Aceleaşi constatări rămân valabile şi referitor la conexiunile dintre 

capitalul social şi sistemul pieţelor din economie. 
 

 

                                                        
1
 lbidem. 
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2.6. Capitalul social şi rolul său în funcţionarea, pieţelor din 

economie 

În ce priveşte piaţa muncii, capitatul social contribuie în mod decisiv la 

procesele care au loc aici, atât în cazul recrutării personalului, cât şi în orga-
nizarea muncii, gestiunea internă a personalului, relaţiile patronat-sindicate etc. 

Din punctul de vedere al celui care solicită un loc de muncă, capitalul 
social de care dispune acesta joacă un rol crucial pentru reuşita sa. În primul 
rând, comunicativitatea, capacitatea de a lucra în echipă sunt calităţi esenţiale, 
pe care orice angajator le are în vedere încă de la primul interviu. În plus, studii 
recente întreprinse în statele occidentale au scos în evidenţă că majoritatea 
persoanelor care şi-au găsit o slujbă nu au obţinut-o printr-un oficiu de plasare 
a forţei de muncă, ci au găsit-o ca urmare a informaţiilor puse la dispoziţie de 
cercul propriu de cunoştinţe şi relaţii. 

Un astfel de studiu
1
 examinează procesul de recrutare al unei companii 

americane de mărime medie din domeniul tehnologiilor de avangardă, 
colectând informaţii de la 35.000 de persoane care s-au adresat firmei în 
vederea ocupării unui loc de muncă. Una din principalele constatări a fost 
aceea că, deşi decizia de angajare nu a fost condiţionată de criterii rasiale, 
modalitatea prin care solicitanţii au aflat de existenţa unor posturi vacante 
comportă deosebiri esenţiale. Astfel, procentul celor la care informaţia a ajuns 
prin intermediul unei cunoştinţe a fost de 80% în cazul albilor, dar de numai 5% 
în cazul persoanelor de culoare. Posibilitatea de a accesa şi de a utiliza efectiv 
o reţea de contacte sociale cât mai largă are o importanţă majoră atunci când o 
persoană se află în căutarea unui loc de muncă. Segmentarea societăţii, 
indiferent de criteriu, reprezintă un handicap major pentru persoanele 
aparţinând grupurilor mai puţin bogate în capital social, amplificând riscul ca 
acestea să nu se integreze pe piaţa muncii. Alte studii constată că acelaşi 
raţionament se aplică şi pentru a explica perpetuarea şi adâncirea precarizării 
economice în cadrul unor comunităţi defavorizate (ghetouri, imigranţi etc.). 

Observaţiile anterioare rămân valabile şi în ce îi priveşte pe patroni. Mulţi 
dintre aceştia, pentru a-şi spori şansele de a găsi un angajat serios, pe care se 
poate conta, nu apelează la oficiile de plasare, ci îşi folosesc propria reţea de 
cunoştinţe sau solicită chiar recomandări din partea angajaţilor deja existenţi. 
Capitalul social îi permite patronului obţinerea unor informaţii suplimentare – 
care nu sunt disponibile pe canalele clasice – cu privire la angajaţii potenţiali şi 
efectivi. Metodele şi tehnicile formale de evaluare a personalului oferă o bază 
solidă pentru luarea celor mai bune decizii în domeniul politicii resurselor 
umane, însă acestea nu acoperă toate problemele. De regulă, angajatorii 
apelează la capitalul social disponibil pentru a suplini lipsurile metodelor 

                                                        
1
 T. Petersen, I. Saporta, M. Seidel, Offering a Job: Meritocracy and Social Networks, 

"American Journal of Sociology", November, 2000. 
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formale de evaluare şi monitorizare. Pentru acest obiectiv, efecte favorabile 
rezultă în urma dezvoltării acelei componente a capitalului social al 
managerului / firmei care se referă la legăturile personale ale echipei de 
conducere cu propriii angajaţi, cu comunitatea, reţelele formale şi informale 
între întreprinderi, relaţiile cu organizaţiile sindicale interne şi externe firmei etc. 
Prin intermediul acestora, se pot apela şi obţine informaţii utile asupra unei 
game extrem de largi de subiecte legate de forţa de muncă (capacităţile şi 
aptitudinile individuale, gradul de motivare în muncă, calităţile/defectele 
personale – cinste, hărnicie, seriozitate, colegialitate etc. – rezultatele 
profesionale anterioare, situaţia familială, lista nefiind nici pe departe 
exhaustivă). Astfel de canale informaţionale servesc nu doar în cazul în care au 
loc noi angajări, ci şi în ce priveşte salariaţii existenţi şi pot contribui, dacă sunt 
bine utilizate, la fundamentarea mai adecvată a salarizării individuale, ceea ce, 
de fapt, nu reprezintă nimic altceva decât o legătură mai puternică între 
remunerare şi productivitatea muncii, ca una din condiţiile esenţiale ale 
eficienţei globale a firmei. 

De altfel, capitalul social serveşte în acelaşi mod la completarea 
informaţiilor disponibile cu elemente suplimentare şi în ce priveşte partenerii de 
afaceri, instituţiile puterii locale şi centrale, concurenţii etc. Departe de a fi 
minore, astfel de bonusuri pot avea în multe situaţii o importanţă hotărâtoare 
asupra succesului sau insuccesului firmei în ducerea la bun sfârşit a 
obiectivelor sale. 

În ce priveşte piaţa creditului, capitalul social este, de asemenea, o 

resursă potenţială importantă, încă neapreciată la adevărata sa valoare. 
Indiferent că este vorba de întreprinzători sau de persoane particulare, lipsa 
unor active care să servească drept garanţii bancare restrânge mult 
posibilitatea accesului la credite. Aşa se face, de altfel, că regulile pieţei 
împiedică de fapt banii să pătrundă exact acolo unde este cel mai mult nevoie 
de ei. Există şi funcţionează deja în numeroase ţări o mare varietate de 
experimente care au reuşit să activeze în paralel cu piaţa bancară, în care rolul 
garanţiilor bancare este preluat de garanţiile disponibile prin intermediul 
capitalului social. Aşa-numita piaţă a microcreditelor funcţionează atât la nivel 
informai, cât şi la nivel formal, întrucât din ce în ce mai multe bănci care 
operează în ţările în curs de dezvoltare au sesizat rezervele importante 
existente pe acest sector neacoperit şi încearcă să se adapteze din mers. 

De altfel, nici chiar în cele mai bogate state ale lumii, care beneficiază de 
cele mai permisive sisteme de creditare, rolul capitalului social nu poate fi 
minimalizat. Astfel, referitor la SUA, putem aminti că un sondaj al US Small 
Business Administration a scos la lumină că 75% din cei care s-au lansat într-o 
afacere şi-au asigurat fondurile iniţiale prin intermediul unor cunoştinţe care le-
au devenit ulterior asociaţi (prieteni, colegi, cunoştinţe, avocaţi, agenţi de 
asigurări etc.). Piaţa informală a capitalului s-a dovedit a fi atât de însemnată, 
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încât, în ce priveşte asigurarea creditelor pentru pornirea unei noi afaceri, o 
depăşea pe cea profesională. De asemenea, se mai poate adăuga şi 
constatarea că, de regulă, companiile care întreţin relaţii apropiate cu bancherii 
care îi deservesc obţin credite mai avantajoase. 

Externalităţile induse de capitalul social se repercutează şi asupra 
celorlalte pieţe din economie: piaţa capitalurilor, piaţa bunurilor şi serviciilor. „Ai 
şutea fi şi mai surprins dacă ai afla că reţelele sociale au o importanţă majoră 
pentru decizia de a cumpăra acţiuni, chiar şi atunci când este vorba de 
companii gigant cotate la bursa din New York. Sondajele întreprinse au arătat 
că decizia de a cumpăra acţiuni, atât în cazul instituţiilor, cât şi al investitorilor 
individuali, a intervenit în urma unor informaţii provenite de la prieteni, 
cunoştinţe sau parteneri de afaceri sau pur şi simplu deoarece s-a aflat că 
cineva cunoaşte pe altcineva care a cumpărat acţiuni. Contrar înţelepciunii 
populare, puţini investitori îşi bazează decizia lor de a cumpăra acţiuni pe 
tehnici atât de impersonale cum sunt analizele tehnice sofisticate ale situaţiei 
companiei. Analizele mele arată că reţelele sociale au o mare influenţă asupra 
comercianţilor şi brokerilor bursieri.”

1
 

Succesul unei firme depinde de numeroşi factori intangibili, cum ar fi 
capacitatea acesteia de a se integra în reţele organizaţionale, de a iniţia şi a-şi 
menţine o multitudine de contacte, direct sau prin intermediari, cu alte 
întreprinderi, instituţii, centre de cercetare, universităţi, organisme publice etc. 

Lipsa încrederii în parteneri impune întotdeauna un consum ridicat de 
resurse, care să prevină şi să limiteze riscurile de a fi înşelat în afaceri. Pe 
lângă probabilitatea mai mare de a reuşi în ceea ce şi-au propus, un mediu în 
care încrederea se află la cote ridicate va permite agenţilor economici (indivizi 
şi firme) să facă importante economii. Litigiile vor fi mai rar întâlnite. Dispare 
sau se reduce nevoia încheierii unor acorduri contractuale scrise, cu clauze 
complicate şi greu de negociat. Se diminuează ponderea resurselor 
distorsionate de la activitatea productivă, pentru a fi alocate unor scopuri de 
protejare împotriva violării drepturilor de proprietate, pentru mite, surmontarea 
unor probleme birocratice etc. 

„Firmele care îşi desfăşoară activitatea în comunităţi cu un puternic 
capital social vor beneficia întotdeauna de un avantaj competitiv, întrucât 
practicile neloiale vor fi mai rare, informaţiile esenţiale vor putea fi schimbate 
pe bază de voluntariat, angajamentele au şanse mai mari de a fi onorate, 
salariaţii vor beneficia mai uşor de informaţiile tacite, părţile contractante se vor 
situa adesea pe aceeaşi parte a baricadei.”

2
 Un astfel de avantaj devine şi mai 

                                                        
1
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2
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important în contextul globalizării, care conduce la amplificarea diviziunii 
muncii, astfel încât firmele simt mult mai acut nevoia de coordonare, atât în 
interior, cât şi cu mediul exterior. 

2.7. Externalităţi pozitive multiple 

Unul din puţinele puncte de convergenţă ale cercetărilor întreprinse 
asupra capitalului social este acela că externalităţi le induse de acesta nu se 
limitează ta un singur palier al proceselor economico-sociale, ele acţionând 
atât la nivelul unor agenţi economici individuali, cât şi la scară micro, mezo şi 
macroeconomică şi, nu în ultimul rând, la scară internaţională şi mondială. 

De altfel, însăşi accepţiunea termenului de dezvoltare economică a 
evoluat mult în timp, astfel încât aceasta presupune astăzi mult mai mult decât 
simpla creştere economică, fiind de fapt vorba de un progres durabil al situaţiei 
agenţilor economici, atât din punct de vedere economic, cât şi social. În acest 

sens, Collier
1
 este de părere că rolul capitalului social – ca factor de dezvoltare 

economică – se manifestă prin trei canale: 

  cunoaşterea comportamentului agenţilor economici; 

  cunoaşterea mediului economic (condiţiile generale de pe piaţa 
bunurilor şi serviciilor, a forţei de muncă, tendinţele generale 
etc.); 

  acţiuni colective (asocierea benevolă, prin punerea în comun a 
unor resurse, pentru atingerea unor obiective convergente). 

La nivel individual, adesea capitalul social suplineşte o parte din funcţiile 
protecţiei sociale, contribuind la asigurarea unor condiţii esenţiale pentru 
sănătatea şi fericirea fiecăruia. El permite în primul rând incluziunea socială, 
care „presupune o largă răspândire şi difuzare a experienţei sociale, o 
participare activă la viaţa societăţii, o egalitate lărgită a şanselor şi posibilităţilor 

individuale, un nivel de bunăstare elementar pentru toţi cetăţenii.”
2
 În opoziţie 

cu aceasta, excluziunea socială „este un fenomen de alienare şi de distanţare 
în raport cu restul societăţii... Excluziunea socială se manifestă prin 
împiedicarea, chiar şi temporară, a unei persoane de a participa la relaţiile 
sociale şi la construcţia societăţii.” Excluziunea nu se referă doar la 
defavorizarea din punct de vedere material a celor săraci, ci şi la incapacitatea 
acestora de a-şi exersa plenar drepturile sociale, culturale şi politice pe care le 
au ca cetăţeni. 

În aceeaşi măsură, capitalul social reprezintă fundamentul şi motorul 
care face posibilă coeziunea socială, ca proces continuu de elaborare şi 
diseminare a unui ansamblu de valori, de partajare a riscurilor, a provocărilor şi 

                                                        
1
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2
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a posibilităţilor, pe fondul unui sentiment general de încredere, speranţă şi 
reciprocitate între toţi cetăţenii. „în viziunea Băncii Mondiale, conceptele de 
coeziune socială şi de capital social sunt sinonime. (...) în optica Uniunii 
Europene, coeziunea socială reprezintă o condiţie esenţială a securităţii 
democratice – divizarea şi inegalităţile sociale nu sunt numai injuste, dar şi 

incapabile să garanteze stabilitatea societăţii pe termen lung.”
1
 

Se constată o corelaţie puternică între capitalul social şi statutul social al 
individului, conferit de mai multe elemente, printre care capitalul uman 
acumulat, tipul profesiei, funcţia la locul de muncă, apartenenţa politică etc. 
Oamenii tind să acorde o mai mare importanţă celor care beneficiază de un 
statut social mai ridicat, astfel încât cei poziţionaţi pe o treaptă superioară a 
societăţii vor beneficia de o mai mare bogăţie a capitalului social. 

În cazul firmelor, se constată: 

 o reducere considerabilă a riscurilor de tot felul (neonorarea 
contractelor, concurenţă neloială); 

 reducerea costurilor de tranzacţionare; 

 facilitarea accesului la diferite resurse externe, servicii, pieţe, 
informaţii; 

 reducerea birocraţiei; 

 posibilitate crescută de a-şi găsi pieţe de desfacere şi de a 
beneficia de economii de scară; 

În multe domenii, a avea relaţiile, cunoştinţele cele mai bune reprezintă 
un atu mai important decât alte resurse de capital. 

La nivelul comunităţilor, un capital social bogat, valoros, generează: 

 o mai bună gestionare a resurselor comunitare; 

 o mai eficientă mobilizare a resurselor disponibile; 

 o viteză de reacţie sporită la nevoile comunităţii; 

 o creştere a capacităţii de adaptare la schimbarea mediului 
extern; 

 posibilităţi sporite de a influenţa deciziile comunitare şi pe cele de 
la nivelul ierarhic superior, inclusiv în domeniul legislaţiei şi al 
politicilor şi strategiilor economice şi sociale. 

Se admite, în general, că cea mai plenară dezvoltare pe care o poate 
atinge capitalul social are loc în cadrul unor comunităţi relativ restrânse, bazate 
pe relaţii de tip orizontal. Este cazul grupurilor constituite pe criterii etnice sau 
religioase, al microcartierelor sau chiar al localităţilor de dimensiuni medii. În 
astfel de cazuri, reţelele contactelor sociale sunt mult mai dense, găurile 
structurale pot fi evitate cu uşurinţă, comunicarea are loc mai uşor şi mai rapid, 
predomină relaţiile de reciprocitate şi de întrajutorare, normele şi valorile 
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morale sunt mult mai strict respectate, iar încălcarea lor este sancţionată mai 
dur, fiind astfel descurajată. 

Analizând retrospectiv, pe baza a ceea ce astăzi înţelegem prin capital 
social, se poate spune că religia este şi a fost întotdeauna recunoscută ca un 
puternic element al capitalului social. Sunt citate în acelaşi context cazurile 
unor grupuri etnice care, tocmai prin dezvoltarea capitalului social, au reuşit să 
supravieţuiască pe un teren străin; sprijinindu-se reciproc prin reţelele proprii 
pentru a se ajuta în activităţile economice, au sfârşit adesea prin a se 
specializa în anumite activităţi, ramuri specifice. Exemplul clasic citat în acest 
sens este cel al comercianţilor evrei de diamante din New York, care şi astăzi 
îşi încredinţează unii altora saci întregi de pietre neşlefuite pentru diverse 
operaţii, fără a le număra în prealabil şi fără a apela la nici un fel de contract 
scris sau alte forme de asigurare împotriva riscurilor. 

Există însă riscul ca acele comunităţi închise, exclusiviste, să conducă la 
efecte perverse pentru cei din afara lor şi de aceea se subliniază ca aprecierea 
nivelului atins de capitalul social trebuie să aibă în vedere măsura în care se 
reuşeşte evitarea polarizării sociale, fie ea pe criterii etnice, religioase sau în 
funcţie de nivelul venitului. 

La nivel macroeconomic se admite în primul rând că dezvoltarea 
economică este favorizată în ţările în care, pe lângă protejarea drepturilor de 
proprietate, instituţiile reuşesc să descurajeze comportamentele neproductive, 
promovând spiritul antreprenorial, pe fondul creării unui climat economic 
favorabil investiţiilor, nu activităţilor speculative, care îmbogăţesc pe unii fără a 
genera, în contrapartidă, rezultate economice care să justifice aceste câştiguri. 

Scurtarea „distanţei informaţionale” între puterea centrală şi publicul larg, 
între furnizorii şi beneficiarii bunurilor publice, între strategii şi aplicanţii 
politicilor economico-sociale reprezintă un avantaj extrem de important pe care 
societatea îl poate obţine pe seama capitalului social, reuşindu-se astfel o 
cibernetizare a circuitelor informaţionale la nivel naţional. 

Studii empirice întreprinse în diverse ţări au concluzionat că eficienţa şi 
calitatea guvernării sunt superioare în acele ţări şi regiuni în care nivelul 
general al încrederii şi gradul de angajare publică sunt comparativ mai 

ridicate.
1 

Externalităţile pozitive pe care capitalul social le poate genera în 
această privinţă se propagă pe diverse canale: 

 promovarea valorilor cetăţeneşti, o mai mare atenţie pentru 
problemele comunităţii, o mai bună respectare a legilor, 
cooperare mai fructuoasă între organismele statului şi cetăţeni, o 
colectare mai bună a impozitelor etc.; 
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 cetăţenii devin „consumatori mai sofisticaţi” ai politicilor 
economico-sociale, creându-se o multitudine de canale prin care 
aceştia capătă o viziune mai largă asupra contextului politic, se 
mobilizează pentru acţiuni de lobby în vederea unor obiective de 
interes general; 

 aparatul birocratic şi cel al puterii politice reuşeşte o mai bună 
cooperare şi coordonare internă şi cu publicul larg, beneficiind de 
reţele comunicaţionale multiple (orizontale, verticale, deschise). 

„Grade înalte de coeziune socială sunt atinse atunci când capitalul social 
corespunzător relaţiilor verticale este puternic, reflectând relaţii deschise, 
responsabile, între stat, pe de o parte, şi indivizi şi comunităţi, pe de alta... 
Asemenea societăţi se vor caracteriza prin incluziune, respectarea legilor, 
mijloace de informare deschise tuturor, absenţa corupţiei în guvernare. Spre 
deosebire de această situaţie, atunci când legăturile verticale sunt slabe, iar 
capitalul social de aderenţă (bonding social capital) este puternic (dominat de 
relaţii de rudenie sau de apartenenţa la o etnie), coeziunea socială va avea de 
suferit. Societatea va fi marcată de excludere socială, inegalitate şi 

opresiune.”
1
 

Există voci care susţin că, în lumina teoriei capitalului social, rolul statului 
se cere diminuat, o mare parte a atribuţiilor sale fiind preluate de către capitalul 
social, pe măsură ce acesta se dezvoltă. Se susţine chiar că însăşi povara 
politicilor care acompaniază statul bunăstării – pe care economiile occidentale 
o resimt cu acuitate crescândă în contextul amplificării competiţiei globale – va 
putea fi uşurată substanţial dacă se va reuşi dezvoltarea capitalului social, 
întrucât astfel se va putea renunţa la costisitoarele politici de asistenţă socială 
fără ca cetăţeanul să resimtă o înrăutăţire a situaţiei sale. Realitatea însă arată 
că relaţia dintre stat şi capitalul social este mai degrabă una de 
complementaritate şi eficientizare reciprocă, întrucât cele mai înalte niveluri ale 
participării sociale şi ale asocierii voluntare, cele mai dense şi mai bogate 
reţele de socializare formală şi informală sunt caracteristice tocmai acelor 
naţiuni care şi-au construit de-a lungul timpului cele mai vaste şi acoperitoare 
sisteme de securitate socială. 

Un teren încă insuficient explorat este cel al capitalului social la nivel 
internaţional, care capătă o importanţă sporită în contextul accelerării 
proceselor de globalizare. Există deja şi funcţionează de multă vreme instituţii 
cu vocaţie internaţională şi mondială, care au acumulat în timp un bogat capital 
social. 

                                                        
1
 Christiaan Grootaert, Thierry van Bastelaer, Understanding and Measuring Social Capital. 

A Synthesis of Findings and Recommendations from the Social Capital Iniţiative, USAID-
IR1S, January 2002 



 

 

 

216 

Este, de asemenea, citat în acest context rolul major pe care îl poate juca 
internetul în cristalizarea şi mobilizarea capitalului social internaţional, ca 
principală cale de a depăşi piedicile impuse de distanţele mari care intervin pe 
acest palier. 

O problemă controversată şi dificil de operaţionalizat este aceea a impor-
tului/exportului de capital social. Ideea se suprapune pe mai vechile dezbateri 
privind transferul de modele culturale din Occident către ţările lumii a doua şi a 
treia, care se vede asaltată prin mijloacele de informare în masă de un arhetip 
socio-cultural şi comportamental străin. 

Se afirmă chiar că dificultăţile întâmpinate de ţările sărace în dezvoltarea 
lor, insuccesele înregistrate până acum de politicile de creştere economică 
sunt determinate în mare parte de lipsa unui capitalul social adecvat, care să 
permită transformărilor economice să devină cu adevărat funcţionale. În 
vederea îmbunătăţirii asistenţei acordate ţărilor lumii a treia, Banca Mondială a 
întreprins numeroase studii de caz, ajungând la concluzia că, pentru succesul 
programelor sale, este esenţială găsirea mai întâi în ţările asistate a unor 
grupuri-ţintă, dacă există, care să poată juca ulterior rolul de diseminator al 
bunelor practici pentru restul comunităţii. „Agenţii externi pot ajuta la crearea 
capitalului social, dar prezenţa lor se poate solda cu o atitudine de dependenţă 
din partea comunităţii... Actorii externi, cum ar fi organizaţiile nonguverna-
mentale, va trebui să asiste (la reorganizarea societăţii, n.n.), dar având ca 

obiectiv retragerea lor după o perioadă de timp rezonabilă.”
1
 

2.8. Externalităţi negative. Efecte perverse. Critici ale 

teoriei capitalului social 

Externalităţile generate de capitalul social pentru individ şi pentru 
societate nu sunt însă întotdeauna şi în mod automat pozitive. Prezenţa 
capitalului social nu garantează obţinerea unor efecte favorabile, ba 
dimpotrivă. 

Adesea, capitalul social nu numai că nu favorizează incluziunea socială, 
dar chiar provoacă excluderea. Poziţia lui Putnam, conform căreia de efectele 
benefice ale asocierilor beneficiază chiar şi cei care nu sunt membri, a fost 
ulterior contestată. Doar asocierile care rămân permanent deschise pentru noi 
membri se dovedesc a fi benefice din punct de vedere al incluziunii sociale 
pentru societate. În ansamblul său. Legăturile extrem de puternice din cadrul 
unor comunităţi construite pe criterii etnice, religioase sau pe diverse alte 
considerente se pot dovedi de multe ori extrem de restrictive faţă de agenţii 
externi şi limitează libertatea membrilor proprii. Bandele de tineri, mafia, 
cartelurile drogurilor, în unele cazuri, chiar grupuri de vechi prieteni sunt cele 
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mai des citate exemple de asocieri care, deşi înregistrează valori ridicate ale 
capitalului social, nu produc beneficii pentru cei din afara lor. Există şi cazuri în 
care unii membri ai grupurilor caracterizate prin legături puternice, dar valori şi 
norme rigide sunt constrânşi la acţiuni împotriva voinţei lor, de teama de a nu fi 
ostracizaţi de comunitatea din care fac parte. 

Contestatarii teoriei capitalului social argumentează chiar că acesta 
reprezintă de fapt o resursă cu o anumită valoare doar în măsura în care nu 
poate fi disponibilă pentru toţi. Spre exemplu, dacă toţi solicitanţii unui loc de 
muncă ar dispune de cunoştinţe care să-i informeze sau să-i recomande către 
eventualii angajatori, fiecare candidat ar porni de pe poziţii egale, dar nimeni nu 
ar mai dispune de un atu în această competiţie. 

În opinia unor alţi autori, nu toate avantajele care decurg din posedarea 
unui capital social conduc la efecte benefice pentru societate, fiind necesară o 
departajare a acestora: 

 cele care rezultă din simpla situaţie de apartenenţă la o reţea de 
contacte sociale se apreciază în general ca benefice; 

 avantajele care apar ca urmare a statutului de care beneficiază o 
persoană în cadrul comunităţii tind să se repercuteze în mod 
nefavorabil asupra societăţii. 

Aflată încă în faza copilăriei sale, a dezvoltării, dar şi a imaturităţii, teoria 
capitalului social este supusă la numeroase critici. 

Se acuză în primul rând lipsa de claritate a indicatorilor şi a instru-
mentelor de măsurare a capitalului social, confuzia şi suprapunerile între 
determinanţii şi efectele capitalului social. Numeroşi autori îşi pun întrebarea 
dacă încrederea precede sau succede existenţa unui capital social valoros. 

Cele mai multe critici se canalizează pe faptul că măsurarea capitalului 
social porneşte de la câteva noţiuni vagi, imprecise, ca, de exemplu, „încre-

dere”
1
, „reţele sociale”. Pe exemplul clasic al capitalului social valoros al 

colectivităţii de bijutieri evrei, se identifică o încredere reciprocă totală în cadrul 
comunităţii proprii, dar cu totul alte cote în privinţa exteriorului. „Campionii 
capitalului social mai au de călătorit câţiva kilometri buni până să întrezărească 

                                                        
1
 În căutarea unor indicatori sintetici, mulţi autori consideră „încrederea" ca fiind o 

dimensiune a capitalului social care poate fi evaluată prin simplul răspuns la întrebarea: 

in opinia dumneavoastră, in general, poţi avea încredere în oameni? în realitate însă, 
există numeroase paliere în care acest concept se manifestă, fiecare cu valori diferite. 

Spre exemplu, un raport OCDE din 2001 (The well-being of nations: the role of human 

and social capital) evidenţiază că, în majoritatea ţărilor, în decursul anilor '80, deşi 
încrederea în stat, în serviciile publice, în biserică, în sistemul de învăţământ şi în mass-
media s-a aflat în declin, încrederea manifestată în relaţiile interpersonale nu a 
manifestat acelaşi trend, ci, dimpotrivă, în unele cazuri s-a îmbunătăţit. 
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o definiţie care să poată oferi o utilitate practică politicilor de dezvoltare.”
1
 

înainte de orice, nu este clar ce măsurăm şi cu atât mai mult sunt contestate 
metodele de măsurare. În condiţiile în care se recunoaşte caracterul profund 
contextual, nonuniversal, al capitalului social, mulţi autori se întreabă până la 
ce punct măsurătorile capitalului social sunt universale, capabile să formeze un 
tot unitar, independent de context. 

„Este adevărat că se întâmplă ceva în relaţiile de zi cu zi ale oamenilor şi 
acel ceva este un factor important al calităţii vieţii lor şi chiar al funcţionării 
sănătoase a societăţii (comunităţii)... este un fel de liant care leagă indivizii în 
grupuri, grupurile în organizaţii, cetăţenii în societăţi. Însă rămâne de discutat 

în ce constă cu adevărat acest ceva .”
2
 

Se pune adesea la îndoială viabilitatea metodelor care ar putea fi utilizate 
pentru a comensura noţiuni ca sentimentul de apartenenţă la societate, 
competenţa comunităţii, coeziunea socială, încrederea şi multe altele. 

Se acuză, de asemenea, insuficienta înţelegere a tipului de conexiuni 
care au loc între capitalul social, pe de o parte, şi economie, pe de alta. Este 
temperat entuziasmul unora, care tind să acorde capitalului social puteri mult 
prea mari în plan economic. (Se poate cita astfel exemplul a doi studenţi, unul 
sărac, iar altul bogat, acesta din urmă însă dispunând de un capital social mult 
mai redus; atunci când sunt nevoiţi să-şi achite taxele şcolare, este extrem de 
probabil ca primul să nu-şi poată rezolva problema. La modul general, pot fi 
găsite suficiente exemple de comunităţi bogate în capital social, dar care nu 
reuşesc să-şi depăşească cu nici un chip condiţia de sărăcie.) 

De asemenea, conceptul de capital social comportă deosebiri majore 
atunci când se trece de la nivel individual la nivel colectiv. Capitalul social al 
colectivităţii nu reprezintă o simplă însumare a capitalurilor sociale ale 
indivizilor care compun acea colectivitate. Pentru a cuantifica capitalul social la 
nivel macroeconomic, adesea se apelează la sondaje asupra indivizilor, ceea 
ce nu reprezintă o metodă pertinentă. 

Unii autori, deşi admit mare parte din concluziile teoretice ale studiilor 
centrate pe capitalul social, consideră că acesta nu prezintă suficientă 
importanţă din punct de vedere practic, întrucât nu se pot concepe politici 
adecvate de creare. şi stimulare a sa, iar atunci când se încearcă acest lucru, 
rezultatele sunt nesemnificative sau, dimpotrivă, negative, amplificând şi mai 
mult inegalităţile sociale. 

Teoria capitalului social este supusă şi altor capcane, putându-se trans-
forma într-o justificare convenabilă a eşecurilor politicilor sociale costisitoare 
care au fost practicate până în prezent în economia bunăstării. Conform 
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anumitor opinii, ar putea oferi motive pentru ca statul şi piaţa „să se spele pe 
mâini de păcate”, inoculând ideea că vina pentru nereuşitele mai mici sau mai 
mari ale politicilor de dezvoltare economică şi socială de până acum constă în 
simpla neluare în considerare a capitalului social. Descoperirea târzie din punct 
de vedere teoretic a conceptului de capital social a făcut ca strategiile aplicate 
să eludeze în totalitate acest factor de progres. Exagerările duc în unele cazuri 
până la considerarea capitalului social ca fiind veriga lipsă din toate modelele 
teoretice şi econometrice, care, o dată asimilată, va permite obţinerea unor 
modelări extrem de fidele şi riguroase a proceselor economice, permiţând 
eliminarea oricăror factori imprevizibili. 

Promovat fără discernământ, capitalul social poate conduce la efecte 
perverse, în special la excluziune socială şi creşterea inegalităţilor, prin 
limitarea posibilităţilor de alegere liberă, în cunoştinţă de cauză. „Mecanismele 
de alocare a resurselor pe baza preţurilor, având ca finalitate creşterea 
eficienţei sistemului productiv şi asigurarea mobilităţii sociale a indivizilor, sunt 
în realitate filtrate de interfaţa unor grupuri particulare, fiecare cu propria sa 
capacitate de negociere, cu propria putere... pentru a-şi impune anumite 

preferinţe, care să servească unor interese comune determinate.
1
 Putnam 

însuşi atrage atenţia că: „Normele şi reţelele care servesc anumitor grupuri le 
pot defavoriza pe altele, mai ales atunci când normele sunt discriminatorii, iar 

reţelele sunt segmentate din punct de vedere social.”
2
 

2.9. Politici de stimulare a capitalului social. Iniţiative şi 

experimente 

În ciuda imaturităţii sale conceptual-teoretice, a controverselor pe care le 
generează, capitalul social a reuşit să capteze atenţia decidenţilor politici, 
probabil şi ca urmare a efectelor potenţiale induse de acesta în planul 
încrederii, manifestate inclusiv faţă de autoritatea aflată la guvernare. 

Pe fondul constatărilor că trendul capitalului social al lumii occidentale 
este în prezent, în general, negativ, preocupările pentru creşterea coeziunii 
sociale se canalizează asupra tinerei generaţii. Se are în vedere o nouă 
programă curriculară, care să includă, pe lângă învăţământul formai, activităţi 
de voluntariat capabile să asigure dezvoltarea individuală în sens larg. În 
Marea Britanie, de exemplu, Programul Connexions Service, desfăşurat în 
perioada 2002-2003, va asigura fiecărui tânăr în vârstă de 13-19 ani un 
consilier personal, pentru facilitarea unei mai bune alegeri şi definiri a opţiunilor 
personale, inclusiv prin accesul la activităţi suplimentare, precum cele sportive, 
artistice sau de voluntariat. Acestea din urmă, pe lângă efectele benefice pe 
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care le induc prin întărirea capitalului social de conectare şi de legătură 
(bridging and linking social capital) pot contribui la acumularea unor „credite'', 
utilizabile în viitor inclusiv pentru achitarea costurilor educaţionale. 

La nivelul comunităţilor locale, se au în vedere diverse formule de 
promovare şi sprijinire a prestaţiilor pe bază de voluntariat, astfel încât 
colectivităţile să poată să se ajute singure în rezolvarea diferitelor probleme de 
interes local sau general. Tot în Marea Britanie, iniţiativa Time Bank se bazează 
pe diferite politici stimulative: deducerea valorii serviciilor voluntare de la plata 
impozitelor, neluarea în calcul a acestor venituri în stabilirea drepturilor 
personale de protecţie şi asistenţă socială. Se creează astfel, practic, o 
adevărată monedă de schimb comunitară, pe care o câştigă cei care 
efectuează diverse tipuri de activităţi voluntare – de la grădinărit, campionate 
sportive, ajutor pentru cumpărături, colectarea de materiale refolosibile, până 
ta îndrumarea tinerilor, îngrijirea celor vârstnici, ajutor pentru învăţarea lucrului 
cu computerul etc. 

Iniţiative similare funcţionează deja – la scară mai mică sau mai mare – 
în numeroase alte state, iar faptul că ele au apărut tocmai în ţările bogate 
demonstrează că nu este vorba de a suplini lipsa unor lichidităţi, ci, dimpotrivă, 
se are în vedere dezvoltarea unor activităţi care nu ar putea fi asigurate în mod 
corespunzător prin relaţii mărfare, în cadrul pieţei. 

În planul politicilor economice, transformările cele mai profunde se 
aşteaptă prin promovarea unei noi viziuni asupra implicării companiilor în viaţa 
socială a comunităţii. Este vorba despre un nou concept – responsabilitatea 

socială a corporaţiei – care are în vedere o participare voluntară a compa-

niilor şi a societăţii civile la rezolvarea problemelor de interes local sau general. 
Dimensiunea internă a termenului are în vedere mutaţii majore în ce priveşte 
gestionarea resurselor umane – în principal printr-o preocupare activă a firmei 
pentru creşterea permanentă a competenţelor salariaţilor proprii, asigurarea 
condiţiilor optime pentru sănătatea angajaţilor şi siguranţa la locul de muncă, 
dezvoltarea capacităţilor individuale care să faciliteze o adaptabilitate sporită la 
schimbare – şi a celor naturale, unde accentul cade pe exploatarea raţională a 
mediului. Dimensiunea externă se referă la implicarea firmei în problemele 
comunităţii, prin crearea unei reţele complexe de contacte, atrăgând o 
multitudine de actori sociali – de la autorităţi locale, reprezentanţii statului, până 
la organizaţii nonguvernamentale, furnizori şi subcontractanţi, deţinătorii de 
acţiuni etc., promovarea unor coduri de conduită morală, o abordare globală a 
problemelor ecologice. 

Optica noastră asupra economiei rămâne încă tributară înţelegerii 
mecanice. Viziunea cea mai des întâlnită asupra proceselor economice 
comportă numeroase similarităţi cu cele tehnologice. Indiferent de sectorul în 
care acţionează, agentul economic este comparat, implicit, cu o fabrică de tip 
clasic. Există o serie de inputuri care sunt puse în mişcare şi amestecate după 
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o anumită reţetă, rezultând în final ceea ce se ştia dinainte: bunurile 
economice. Nimic sau prea puţin diferă în această simbolistică de ceea ce 
orice inginer are în vedere în proiectarea unui robot industrial ultraperfect. 
Ceea ce teoria capitalului social aduce în discuţie este tocmai deficienţa unei 
asemenea paralele. Oricât de perfect ar funcţiona, agentul economic este 
supus unor restricţii majore, greu de încorsetat în scheme limitative, care vin 
inclusiv din partea capitalului social. Din acest punct de vedere. factorii 
psihologici, comportamentali, relaţionali nu pot fi excluşi din ecuaţie, dar nici 
includerea lor nu reprezintă un demers facil. 

„Dezbaterile din literatura de specialitate asupra relaţiei dintre creşterea 
economică şi capitalul social sunt de dată mult mai recentă comparativ cu cele 
privind relaţia dintre educaţie şi macroeconomie, iar implicaţiile apar astfel cu 
mai puţină claritate. Într-adevăr, una din principalele slăbiciuni ale ştiinţei din 
acest domeniu este aceea că nu oferă căi de acţiune clare pentru politica 
economică, concluziile fiind încă insuficient creionate. Ce pot face guvernele 
Turciei sau Mexicului, confruntate cu rezultatele prezentate în World Values 
Survey, conform cărora acestea guvernează peste o societate cu un coeficient 
al încrederii extrem de scăzut? Recomandările standard de a reduce corupţia şi 
de a îmbunătăţi sistemul legislativ nu aduc nimic nou şi ele pot fi asimilate ca 
obiective de bun simţ, independent de orice pretenţii filosofice ale teoriei 
capitalului social. 

Poate că cea mai adecvată înţelegere a problemei este atinsă prin 
analogie cu perioada în care a fost lansată teoria capitalului uman. Aşa cum 

demonstrează Lucas
1
. la început, teoria capitalului uman părea ceva ezoteric şi 

de aceea implicaţiile asupra politicilor educaţionale erau privite ca minore. 
Teoria capitalului social se află încă în prezent în fază incipientă şi, pe măsură 
ce o descoperim şi înţelegem la ce se referă, de unde îşi extrage esenţa şi în 
ce constau efectele sale, cresc şansele ca în final concluziile noastre şi 
implicaţiile ce decurg de aici să le permită urmaşilor noştri să devină mai 

înţelepţi, într-un mod pe care noi astăzi abia dacă putem să-l întrezărim.”
2
 

 

                                                        
1
 R.E. Lucas, On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Eco- 
nomics", 22, 1998. 

2
 Jonathan Temple, Growth Effects of Education and Social Capital în the OECD Countries, 
University of Bristol. 2001. 



3. Măsurarea capitalului social – un demers încă 

imprecis şi controversat 

 

Ca şi în cazul capitalului uman, măsurarea directă a capitalului social 
este extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Este necesară apelarea la 
anumiţi indicatori parţiali, secvenţiali, care să ofere o imagine – fie ea şi 
aproximativă, trunchiată – asupra dimensiunii fenomenului. Se apelează la 
măsurători de o mare diversitate, precum: nivelul general al încrederii, numărul 
membrilor în diferite asociaţii, în reţele informale, frecvenţa întâlnirilor la diferite 
asociaţii, gradul de participare la luarea deciziilor, măsura respectării normelor 
formale şi informale ale eticii convieţuirii sociale etc. 

Există mai multe caracteristici ale capitalului social care îl fac dificil de 
comensurat după o metodologie unitară, general acceptată. În primul rând, 
este vorba de influenţa puternică pe care contextul o exercită asupra capitalului 
social. „Valoarea unei forme anume de capital social depinde în mod 
determinant de context”

1
, fie că e vorba de cel geografic, istoric, cultural, de 

mediu etc. Spre exemplu, studii internaţionale au constatat că un indicator care 
măsoară gradul de apartenenţă la diferite asociaţii este nerelevant pentru ţări 
ca Rusia sau India, pentru care însă este mult mai grăitoare participarea în 
reţelele informale. În funcţie de specificul societăţii analizate, canalele prin care 
capitalul social se pune în mişcare comportă deci deosebiri majore, cantitative 
şi calitative, ceea ce face necesară alegerea cu atenţie a celor mai adecvaţi 
indicatori (uneori, complet diferiţi) care să surprindă cât mai fidel dimensiunea 
capitalului social. 

De aici decurge şi posibilitatea relativ limitată de a proceda la agregări 
suplimentare şi gradul redus de comparabilitate a valorilor constatate în timp şi 
spaţiu. 

Deşi, în general, capitalul social este perceput ca o caracteristică a 
comunităţii – fie ea restrânsă sau lărgită, mergând până la nivel naţional sau 
chiar mondial – măsurarea sa are loc prin chestionarea unor indivizi şi 
agregarea ulterioară a răspunsurilor, ceea ce atrage numeroase controverse. 
Se argumentează mai ales că, la nivelul unei colectivităţi, capitalul social nu se 
obţine prin simpla însumare a capitalului social al indivizilor care o compun. 

Numeroşi autori sugerează că, în loc să se apeleze la măsurători cantitative, 
este mai important de urmărit şi analizat calitatea capitalului social, modul cum 
acesta se creează, se manifestă şi evoluează. Şi totuşi, aceste argumente nu pot 

                                                        
1
 P. Adler, S.-W. Kwon, Social capital: the good, the bad, and the ugty, Reasearch Paper, 
Department of Management and Organization, University of Southern California, Los 
Angeles, 1999. 
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împiedica mintea umană să persiste în încercarea de a măsura incomensurabilul. 
Ca metodologie, o primă abordare consideră că valoarea capitalului social trebuie 
analizată în funcţie de cele două componente ale sale: 

 componenta structurală, care are în vedere întinderea reţelelor so-
ciale, numărul şi tipul legăturilor, conţinutul relaţiilor, actorii implicaţi, 
resursele lor disponibile etc.; 

 componenta dinamică măsoară resursele efectiv utilizate sau 

mobilizate de către actori în acţiunile lor colective, scopurile pe care 
aceştia le urmăresc. De asemenea, dimensiunile capitalului social 
sunt urmărite atât la nivel micro, cât şi macroeconomic, după cum pot 
fi avute în vedere şi alte delimitări, precum cea între dimensiunea 
guvernamentală şi cea civilă a capitalului social sau între latura 

cognitivă şi cea structurală. 
 

 
 
Cele mai simple studii de caz întreprinse până în prezent îşi canalizează 

în final atenţia asupra a trei tipuri de indicatori: 
a) numărul membrilor în asociaţii şi reţele locale: referitor la asociaţii, se 

are în vedere numărul membrilor, omogenitatea acestora, partici-
parea la luarea deciziilor etc.; în ce priveşte reţelele informale, se 
urmăreşte dimensiunea lor, diversitatea internă, măsura deschiderii / 
închiderii către exterior, densitatea legăturilor, calitatea acestora etc.; 

b) indicatori ai încrederii şi ataşamentului la normele sociale; se 
urmăreşte latura cognitivă a capitalului social, prin întrebări referitoare 
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la aşteptările şi opiniile respondenţilor în raport cu alte persoane 
(cunoscute / necunoscute), cu instituţii locale sau naţionale; 

c) indicatori ai acţiunii colective: măsura în care. prin decizii voluntare. 
oamenii participă la acţiuni de interes social (local, regional, naţional). 
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Capitalul social a făcut deja obiectul unor încercări de modelare, prin 
apelarea la instrumentele econometrice. Pot fi exemplificate în acest sens 
două tipuri de abordări: 

a) Metoda indirectă 

Se are în vedere un model econometric în care variabila rezultativă Y (venitul) 
este condiţionata de o serie de variabile explicative, cel mai adesea munca (/.), 
capitalul fizic (Kf), capitalul uman (tQ şi uneori capitalul natural (Kn): Y=b0 + b1L 
+ b2Kf+b3Ku + b4Kn+U (1) 

În acest model, capitalul social joacă rolul unei variabile reziduale (U), 
căreia îi revine sarcina de a explica toate neconcordanţele care se înregistrau 
atunci când veniturile a două ţări înregistrau valori diferite, deşi dispuneau de 
aceleaşi valori ale capitalului uman, natural şi fizic şi utilizau aceeaşi cantitate 
de muncă. Metoda prezintă avantajul că poate fi testată cu ajutorul bazelor de 
date deja existente, fără a solicita cercetări suplimentare. În plus, se poate 
obţine astfel o comensurare sintetică a capitalului social, demers extrem de 
dificil, dacă nu imposibil, prin alte metode. 

b) Metoda directă 

În acest caz, capitalul social reprezintă o variabilă de sine stătătoare, şi 
nu una reziduală, care rezultă prin aplicarea unei regresii liniare: 

Y= f(V) + U (2) 
Raţionamentul porneşte de la premisa că variabila rezultativă V (de 

exemplu, venitul per capita) se modifică în funcţie de nivelul indicatorului 
capitalului social (V) şi de un termen U, care cumulează orice alte influenţe 
necuprinse în V (capitelul uman, fizic, natural şi munca). Dacă f este o funcţie 
liniară simplă, de forma: 

f(V) = a + bV (3), 
atunci ecuaţia (2) devine un model de regresie simplă. Este posibilă şi 
includerea altor variabile. De exemplu, în cazul ecuaţiei (1), termenul U poate fi 
rescris sub forma: 

U = a+ b1(V) + e (4), 
unde e reprezintă variabila reziduală care nu include efectele capitalului social. 
Ecuaţia (1) poate fi deci rescrisă sub forma: 

Y=b'0+b1 V+b2Kf+b3Ku + b4Kn+b5L + e (5), 
unde 

b'0 = a + b0 (6) 
În realitate însă, modelul nu reuşeşte să soluţioneze cea mai dificilă 

problemă, şi anume aceea de a găsi un indicator V pentru comensurarea 
capitalului social. Cerinţele obligatorii pentru acceptarea unui astfel de indicator 
sintetic sunt însă extrem de greu de satisfăcut: 

- respectarea întocmai a cadrului conceptual; 
- definire clară a indicatorului; 
- obiectivitatea colectării datelor; 
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- accesibilitatea pentru utilizatori; 
- posibilitatea de agregare. 
Literatura ultimelor două decenii, din dorinţa de găsi totuşi câteva puncte 

de sprijin în vederea măsurării capitalului social, se opreşte de regulă la un set 
minim de indicatori, ca, de exemplu, cei prezentaţi în schema 7. 
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La nivel mondial, există numeroase alte încercări de construire a unui 
instrumentar adecvat pentru măsurarea capitalului social. 

Începând cu anul 1981, sub egida World Values Survey, au fost 
întreprinse analize pe mai multe ţări cu privire la rolul factorilor politici şi 
culturali asupra dezvoltării economice. Chestionarul a fost permanent 
îmbunătăţit şi dezvoltat, atingând o multitudine de probleme-cheie legate de 
capitalul social. Baza de date creată a fost analizată în mai multe studii; Knack 
şi Keefer, de exemplu, au constatat că există o corelaţie puternică între indicele 
general al încrederii şi efortul investiţional. Una din cele mai importante critici 
aduse acestei iniţiative este aceea că, folosind o metodologie unitară, nu 
surprinde cu acurateţe diversitatea formelor pe care te îmbracă capitalul social 
în fiecare ţară. 

În Statele Unite ale Americii, Comisia Naţională pentru Renaştere Civică 
(National Commission for Civic Renewal), înfiinţată în 1996. calculează un 
indice naţional al sănătăţii civice (index of naţional civic health), ca medie a 
valorilor corespunzătoare celor cinci dimensiuni avute în vedere (fiecare cu 
pondere egală): 

 angajarea politică, incluzând participarea la vot şi alte activităţi politice 
(trimiterea unor petiţii, scrisori către mass-media etc); 

 Încrederea manifestată atât în relaţiile personale, cât şi privitor la 
activitatea guvernamentală; 

 participarea în asociaţii, măsurată prin afilierea la diferite grupuri, 
contribuţii caritabile, prestarea de servicii de voluntariat; 

 securitate / criminalitate, măsurată prin rata criminalităţii, teama de 
criminalitate, numărul victimelor; 

 stabilitatea şi integritatea familiei, măsurată prin rata divorţialităţii, 
numărul naşterilor în afara căsătoriei etc. 

Iniţiativa Global Social Capital Survey
1
 propune o detaliere mai 

amănunţită a indicatorilor capitalului social, încercând în plus să surmonteze 
dificultăţile care decurg din marea varietate a formelor pe care capitalul social 
le îmbracă de la o comunitate la alta, de la o ţară la alta (schema 8). 

                                                        
1
 Deepa Narayan, Michael F. Cassidy, A Dimensional Approach to Measuring Social 

Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory, Current Sociology, 
March 2001. 
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Însă încercările de sistematizare a unui set complex de indicatori se află 
încă departe de a găsi un consens general, deşi mai pot fi citate alte exemple 
de contribuţii remarcabile în acest sens (schema 9). 
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4. Relaţiile industriale – arenă de manifestare plenară a 

capitalului social 

 

Piaţa muncii este prin definiţie una din cele mai reglementate pieţe. În 
acelaşi timp, este sau ar trebui să fie şi domeniul predilect în care capitalul 
social să se manifeste cel mai activ, şi aceasta din mai multe considerente: 

 În primul rând, munca nu poate fi izolată de cel care o prestează; 
spre deosebire de piaţa mărfurilor, a capitalurilor etc., care 
comercializează bunuri şi servicii relativ inerte, piaţa muncii este 
de fapt terenul în care natura umană îşi pune în mişcare multiple 
energii, în care oamenii se asociază şi colaborează reciproc 
pentru atingerea anumitor scopuri; 

 prin accentuarea diviziunii muncii sub presiunea revoluţiei 
tehnico-ştiinţifice, procesele de muncă depind într-o măsură din 
ce în ce mai mare de abilităţile organizatorice, comunicaţionale; 
în acest sens, capitalul social poate contribui în mod decisiv la o 
mai mare coerenţă de ansamblu a acestor procese şi, mai mult, 
la perfecţionarea lor continuă, din mers; munca nu reprezintă un 
proces individual, izolabil, ci unul social; 

 pe de altă parte, din nevoia de creştere continuă a competitivităţii, 
structurile organizaţionale sunt solicitate să reacţioneze rapid la 
factorii externi, iar cele mai inteligente companii au înţeles de 
mult că acest deziderat nu poate fi atins numai prin canalele 
birocratice clasice, astfel încât au implementat strategii originale 
de dezvoltare a capitalului social propriu; 

 natura cvadruplă a proceselor de muncă – umană, economică, 
socială şi tehnologică – naşte adesea fricţiuni, divergenţe, 
conflicte, făcând necesară introducerea unor multiple 
reglementări; utilitatea practică a acestora se dovedeşte adesea 
insuficientă, imperfectă, extrem de perisabilă în timp; noua 
concepţie privind aceste reglementări subliniază ideea conceperii 
şi perfecţionării lor continue, din mers, prin mecanisme 
combinate (atât prin impunere, cât şi prin negociere şi, mai nou, 
printr-un dialog permanent). 

Prin posibilitatea de a crea norme şi valori cu aplicabilitate imediată pe 
piaţa muncii, prin aşezarea la aceeaşi masă a tratativelor a tuturor actorilor 
implicaţi care pornesc, de regulă, de pe poziţii divergente – prin impulsurile pe 
care le transmite altor instituţii, prin posibilitatea de a crea noi instituţii, relaţiile 
industriale reprezintă, concomitent, atât un teren fertil pentru progresul, 
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valorificarea şi valorizarea capitalului social, cât şi o componentă esenţială a 
acestuia; este vorba despre acea zonă a capitalului social care produce cele 
mai palpabile efecte asupra fenomenelor economice. 

La nivelul patronatului, relaţiile industriale antrenează o multitudine de 
contacte, dând naştere unor reţele sociale care pot amplifica gradul de 
mobilizare a resurselor, inclusiv prin antrenarea pieţei informate a capitalului. 

Tehnicile de marketing apelează din ce în ce mai mult la canalele 
informaţionale ale capitalului social. Există deja firme cu vocaţie mondială care 
au reuşit să pătrundă pe cele mai diversificate şi mai atipice pieţe nu prin 
intermediul traseelor obişnuite, ci apelând numai la reţelele deja disponibile ale 
capitelului social (Amway, Oriflame, Avon etc.). Produsele acestora nu sunt 
puse în vânzare prin magazine, ci ele circulă între fabricant şi consumator 
printr-un lanţ de tip ciorchine, trecând, la figurat, dar şi la propriu, prin 
nenumărate mâini. Bogăţia contactelor personale, încrederea şi statutul social 
de care se bucură persoanele care acţionează în interesul firmei în cercul lor 
de cunoştinţe formale şi informale sunt atuuri exploatate cu succes în astfel de 
strategii de marketing. 

Alianţele strategice între firme, fuziunile şi achiziţiile sunt de multe ori 
cheia succesului unei afaceri. Dar acestea nu au loc pur şi simplu prin 
intervenţia divină a mâinii invizibile, ci ele sunt posibile într-un mediu economic 
şi social care favorizează punerea în mişcare a energiilor sociale prin contacte 
multiple, formale şi informale. 

Prin intermediul dialogului social, devine posibilă o nouă abordare a 
proceselor de conducere, cu accent pe rolul comunicaţiilor informale de la locul 
de muncă. Cunoştinţele clasice de management acceptă mai puţin ideea că 
informaţiile esenţiale, inclusiv cele tehnice, sunt adesea transferate celorlalţi 
prin mecanisme tacite, subliminale, ca povestiri, bârfe, sau prin simpla 
urmărire atentă a altei persoane care lucrează (“Meseria nu se învaţă, se 
fură.”). Studii empirice au ajuns ta concluzia că până la 70% din procesele de 

învăţare la locul de muncă au loc prin interacţiuni informale.
1
 Cele mai 

inteligente companii reuşesc însă să gestioneze aceste procese prin 
mobilizarea capitalului social. Prin promovarea unei culturi a organizaţiei – 
apelând la metode participative, cu accent pe învăţarea continuă, inclusiv în 
timpul muncii (leaming by doing, learning by sharing), relaţii directe de tip 
discipol-mentor (mentohng), schimbul periodic de experienţă între membrii 
organizaţiei şi răspândirea celor mai bune practici – se stimulează capitalul 
social şi se induce o atmosferă de cooperare şi colaborare, cu efecte net 
superioare celei competiţionale. 

                                                        
1
 Wayne E. Baker, Achieving Success through Social Capital: Tapping Hidden Resources in 

Your Personal and Business Networks, John Wiley & Sons, 2000. 
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Prin' aceea că asigură crearea şi funcţionarea cadrului general de 
funcţionare al relaţiilor industriale, dar şi ca participant efectiv la masa 
dialogului social, statului îi revine o funcţie importantă. „Miliarde de căi prin 
care statul încurajează sau descurajează formarea capitalului social nu au fost 
cercetate suficient. (...) Asemenea probleme reprezintă frontiere neexplorate 

ale cercetărilor din domeniul capitalului social.”
1
 Prin modul cum îşi creează şi 

organizează instituţiile sale, prin maniera cum acestea reuşesc să se integreze 
cât mai profund în capitalul social naţional, beneficiind de resursele puse la 
dispoziţie de acesta şi stimulându-l la rândul său, statul poate juca un rol major 
în dezvoltarea capitalului social şi în eficientizarea relaţiilor industriale. 

Concepţia despre societate a fiecărui individ, aşteptările şi valorile 
însuşite prin experienţele acumulate de-a lungul vieţii depind în mod hotărâtor 
de calitatea relaţiilor şi contactelor avute cu instituţiile statului. Aceste relaţii, 
alături de cele desfăşurate cu alte grupuri formale şi informale, sunt terenul pe 
care, cărămidă cu cărămidă, se edifică, se testează şi se acceptă normele şi 
valorile sociale, se creionează atitudini şi comportamente, se instaurează 
canale de circulaţie a informaţiilor. Atunci când, de exemplu, reprezentanţii 
instituţiilor statului şi funcţionarii publici sunt percepuţi ca persoane corupte, 
cetăţenii vor desprinde adesea concluzia că pe majoritatea oamenilor nu se 
poate conta. Această părere poate fi şi mai mult întărită atunci când, din cauză 
că nu au reuşit să-şi rezolve altfel problemele, oamenii obişnuiţi apelează ei 
înşişi, la rândul lor, la mită, nepotism etc., astfel încât calitatea relaţiilor sociale 
este deteriorată în continuare; în final, nivelul general al încrederii are şi mai 
mult de suferit. 

Capitalul social şi, asemenea lui, dialogul social nu se substituie regulilor 
formale ale pieţei muncii sau ale altor pieţe, după cum nu poate înlocui nici 
prezenţa statului, însă existenţa şi dezvoltarea sa generează multiple relaţii de 
complementaritate, putând suplini numeroase lipsuri ale mecanismelor 
tradiţionale de guvernare. 

În cele mai multe cazuri, instituţiile care permit dezvoltarea şi funcţio-
narea capitalului social, atât la nivel micro, cât şi macroeconomic, sunt 
rezultatul unor procese petrecute de-a lungul unor generaţii întregi, chiar 
secole, iar încercarea de a le pune în mişcare la comandă, pe un teren diferit, 
conduce la rezultate modeste, cel puţin pe termen scurt, dacă nu şi mediu. 
Investiţiile în capitalul social sunt mult mai greu de realizat, comparativ cu 
celelalte forme de capital, iar reţete cu succes garantat nu există sau trebuie 
adaptate şi aplicate cu multă grijă. 

În privinţa conexiunilor dintre capitalul social şi relaţiile industriale, este 
greu de spus cine determină pe cine, cine a fost primul şi cine a apărut mai 

                                                        
1
 Staffan Kumlin, Bo Rotrvstein, The Welfare State and Social Capital, Department of 
Political Science, Göteborg University, August 2002. 
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târziu. Din punct de vedere al asimilării de către ştiinţa economică, relaţiile 
industriale sunt mai înaintate în vârstă. Ascensiunea lor reflectă înţelegerea şi 
acceptarea de către economişti şi decidenţii politici a faptului că regulile jocului 
nu se stabilesc de la sine în economie, că starea de optim nu se atinge 
automat, iar calea dialogului permanent, instituţionalizat, permite evitarea şi 
atenuarea alunecărilor bruşte sau chiar a catastrofelor. Din punct de vedere al 
funcţionării lor efective în planul economiei reale, debutul ambilor termeni 
coboară în timp până în cele mai îndepărtate ere ale istoriei, se completează şi 
se întrepătrund reciproc. Sfaturile săteşti, breslele, Compania Indiilor de Est, 
camerele de comerţ, sindicatele sunt forme diferite care ascund însă aceeaşi 
esenţă, fiind impuse de nevoia colaborării umane, în feluri variate, pentru a 
soluţiona în comun restricţiile apărute la un moment sau altul, pentru a 
conlucra mai bine în atingerea unor obiective comune. În virtutea caracteristicii 
intrinseci a capitalului social de a nu se uza prin utilizare, ci, dimpotrivă, de a 
spori în valoare, de a se autopotenţa şi dezvolta prin folosire, importanţa 
crescândă care se acordă relaţiilor industriale şi dialogului social la nivel 
european a reuşit să contribuie la obţinerea unor succese importante. 

Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană reprezintă, 
printre altele, o provocare din punct de vedere al capitalului social. El 
presupune o adaptare şi compatibilizare complexă a mecanismelor economice 
şi sociale. Transpunerea acquis-ului comunitar, adaptarea mecanismelor 
economice sunt procese care solicită noi arhitecturi sociale, introduc noi valor i, 
creează şi presupun noi reţele de transmisie între actorii sociali. 

Dialogul social joacă deja un rol important în edificarea Uniunii 

Europene, participând activ prin diferite mecanisme şi instrumente: 

 negocierea unor acorduri; 

 recomandări şi opinii comune; 

 schimburi de experienţă; 

 puncte de reper. 
Se are în vedere în plus multiplicarea formelor de intervenţie, prin 

introducerea de instrumente noi: metode de coordonare deschisă şi adaptare 
specifică, identificare şi diseminarea bunelor practici, descoperirea unor noi 
variante de soluţionare a problemelor ocupării, care să ofere variante originale 
de acorduri benefice ambelor părţi. Mai mult decât atât, dialogul social este 
chemat să uzeze inclusiv de dreptul de a lansa propriile propuneri legislative, 
pentru a fi analizate ulterior de comunităţile europene. 

Deocamdată, ţările candidate se află în faza edificării unor instituţii după 
modelul european, din nevoia de a asigura un minim de compatibilizare şi 
comparabilitate cu structurile la care aspiră. Se ridică însă în acest context 
câteva întrebări esenţiale, care îşi caută un răspuns mai ales prin implicarea 
activă a relaţiilor industriale şi prin valorificarea resurselor capitalului social: 
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 În ce măsură acquis-ul comunitar va putea să amplifice şi să 
potenţeze capitalul social naţional? 

 În condiţiile în care acquis-ul comunitar este rezultatul unor 
procese desfăşurate în economia şi societatea occidentală de-a 
lungul a secole de experienţă, este capitalul social autohton 
suficient de puternic pentru a-l putea asimila în mod creator? 

 În virtutea principiului „unitate prin diversitate”, în ce măsură va 
reuşi capitalul social naţional să se impună pe arena UE, 
contribuind la crearea şi promovarea unor noi valori, atitudini, 
comportamente şi instrumente de acţiune la nivel european? 

 
Caseta 2 

Participarea salariaţilor fa conducerea firmei – exemplu de practici care se cer 

adoptate de ţările candidate - 
În special în ultimul deceniu, implicarea activă a salariaţilor a constituit o temă prioritară 

nu doar a relaţiilor industriale europene – concretizate în dezbateri încă nefinalizate, în 
acorduri sau poziţii comune – ci şi a legislaţiei UE, pornind de la Directiva europeană a 
consiliilor muncit (1994, European Work Councils Directive) şi continuând cu Statutul 
companiilor europene în 2001 sau cu Directiva privind regulile naţionale de informare şi 
consultare. 

În prezent, cu excepţia Ungariei şi Cehoslovaciei, consiliile muncii nu funcţionează în ţările 
candidate. În Polonia, consiliile muncii operează numai în companiile aflate în proprietate 
publică. Celelalte state nu beneficiază de sistemul reprezentării duale a salariaţilor – indirectă, 
prin intermediul sindicatelor, şi directă, prin participarea în consiliile muncii. Deşi în actualele 
ţări candidate prezenţa şi participarea activă a salariaţilor la luarea deciziilor erau practici 
comune sub vechiul regim, ele au fost distruse încă din perioada de debut a tranziţiei, 
considerate ca fiind „relicve ale socialismului”, astfel încât sindicatele sunt astăzi singurele 
capabile să reprezinte interesele lucrătorilor, inclusiv pe probleme de informare şi consultare. 
Deşi necesitatea informării şi consultării salariaţilor este stipulată chiar în majoritatea 
legislaţiilor naţionale şi reprezintă un element important al acquis-ului comunitar, aplicarea sa 
este impracticabilă. În Ungaria, legislaţia prevede că, în absenţa sindicatelor, consiliile muncii 
pot prelua şi rolul de negociere a acordurilor colective, fapt ce a atras numeroase proteste din 
partea sindicatelor, fn Cehia, dimpotrivă, se face o distincţie clară între cele două tipuri de 
reprezentare. Cele mai dificile probleme le ridică însă problema asigurării unor mecanisme de 
reprezentare a angajaţilor în cazul sectorului privat, mai ales în nou înfiinţatele întreprinderi 
mici şi mijlocii, unde lipseşte cu desăvârşire orice sistem de reprezentare. 

O situaţie specială întâlnim în cazul participării salariaţilor ca acţionari în cadrul 
companiei. În România, tranziţia a pornit iniţial prin distrugerea formelor deja existente 
de participare cu acţiuni. Ulterior, acest instrument de implicare a angajaţilor a fost, cel 
puţin teoretic, repus în arenă sub alte forme, şi anume: 

- prin cele două valuri de „privatizare în masă”, prima pe bază de cupoane, cu 
efecte aproape nule asupra implicării salariaţilor, cea de-a doua prin acţiuni; 

- privatizarea prin vânzarea capitalului social către salariaţi (MEBO etc.). 
Ca urmare însă a lipsei oricăror politici de stimulare a acţionariatului – ca, de exemplu, 

accesul la credite bancare sau stimulente de ordin fiscal – a carenţelor de ordin strategic ale 
sindicatelor (care nu au ştiut să-şi stimuleze propriii membri sâ se implice şi să-şi păstreze 
acţiunile), dar mai ales a stării materiale precare a majorităţii populaţiei – care a preferat să-şi 
vândă acţiunile astfel obţinute într-un interval de timp relativ scurt, pentru obţinerea de li-
chidităţi – această formă de participare a pierdut foarte mult teren, intrând practic astăzi în de-
suetudine. Experimente similare întâlnim însă în majoritatea statelor central şi est-europene. 
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Ţara Prezenţa con-
siliilor muncii 

Legislaţia 
privitoare la 

consiliile muncii 

Tipuri de 
reprezentare a 

intereselor 
salariaţilor (sindi-

cate şi/sau 
participare 

directă) 

Consiliile 
muncii pot 

semna acor-
durile colective 

Bulgaria Nu Nu Unică Nu 
Cipru Nu Nu Unică Nu 
Cehia Nu Votata în 2000, 

începe să opereze 
din 2001 

Unică Nu, chiar şi în 
noua lege 
competenţele 
sunt limitate la 
informare şi 
consultare 

Estonia Nu Nu, cu o singură 
excepţie, restrânsă 
ca arie de 
cuprindere 

Unică  

Ungaria Da Codul muncii 
(1992) 

Reprezentare 
sindicală multiplă 

Da, în cazul 
absenţei 
sindicatelor 

Letonia Nu Nu Unică Nu 
Lituania Nu Nu, încercări 

nefinalizate încă 
Unică Nu 

Malta Nu – doar un 
singur lucrător 
în unele 
companii 
publice 

Nu Unică Nu 

Polonia Slabă şi în 
declin; numai 
în sectorul de 
stat 

Legea conducerii 
autonome a 
întreprinderilor de 
stat (1981) 

Unică Nu 

România Nu Nu Unică Nu 
Slovacia Nu Votată în 2000 Unică Nu 
Slovenia Da Lege (1993); 

consilii ale muncii 
în firme cu peste 20 
de angajaţi 

Duală Nu 

Turcia Nu Nu Unică Nu 

 
În ce priveşte companiile multinaţionale europene care se află sub jurisdicţia 

Directivei UE privind consiliile muncii şi funcţionează pe teritoriul statelor central şi est-
europene, mai puţin de jumătate dintre acestea au inclus deja în Consiliul Muncii 
European reprezentanţi din ţările candidate. Procentul respectiv variază destui de mult 
între ţări, fiind mai mare în cazul statelor unde multinaţionalele europene sunt mai puţin 
prezente (73% în Bulgaria şi România) şi mai mic în cele unde numărul companiilor 
aflate sub jurisdicţia acestei directive este mai mare (doar 12% în Polonia, adică 23 din 
cele 206 firme multinaţionale europene care activează în această ţară). 

Sursa: Industrial Relations in Europe 2002, Employment and Social Affairs, EC, May 2002. 
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Practic, fără a fi neapărat identificată în mod explicit, stimularea 
capitalului social constituie o parte integrantă a relaţiilor industriale europene. 
La nivel individual şi microeconomic se are în vedere: 

 sprijinirea familiei şi creşterea copilului. Din punct de vedere al 
responsabilităţilor şi chiar al acţiunii practice, creşterea şi 
educarea copiilor este considerată a fi, în ultima vreme, mai 
degrabă un proces colectiv, decât unul individual (se face referire 
la interacţiunile dintre părinte-copil, copil-copit, copil-şcoală, 
părinte-şcoală, părinte-părinte etc.); 

 relaţii de tip discipol-mentor, maistru-ucenic, îndrumător-nou 
venit, consilier-asistat (mentoring). Ideea de bază este aceea a 
acordării unui sprijin şi îndrumări individuale, de relativă 
stabilitate în timp, care să contribuie la formarea celui asistat, 
asigurând integrarea acestuia în colectiv, deprinderea celor mai 
bune atitudini, abilităţi, comportamente. Astfel de politici conduc 
în final la reuşita politicilor de incluziune socială şi pot stimula 
sensibil performanţele individuale; 

 voluntariatul; 

 promovarea unor noi instituţii de dialog civic; 

 reţele specifice de comunicare şi informaţii (TIC); în acest sens, 
se remarcă extrem de ambiţiosul obiectiv al conectivităţii totale 
(100%); 

 credite nemonetare acordate pentru servicii comunitare. 
În ultimele decenii, relaţiile industriale europene au avut contribuţii 

importante
1 

la soluţionarea a numeroase probleme: învăţarea continuă, egali-
tatea şanselor, diversitate şi nediscriminare, sănătatea şi securitatea la locul de 
muncă, flexibilitatea pe toată durata vieţii active, implicarea activă a salariaţilor 
în dialogul social. 

0 dată cu lansarea Agendei sociale la Summit-ul de la Nisa, Comisia 
Europeană a anunţat înfiinţarea unui Grup de înalt nivel, care să analizeze 
progresele care se impun în vederea perfecţionării relaţiilor industriale. În Ra-
portul elaborat de acest grup pentru anul 2002, sunt identificate ca priorităţi, 

probleme-cheie ale problematicii dialogului social european
2
, următoarele: 

 inovarea şi coeziunea socială pentru promovarea competitivităţii; 

 adaptarea salariului; 

 incluziunea şi protecţia socială; 

                                                        
1
 Towards a Qualitative Dialogue in Industrial Relations. Five years of developments in 

coltective bargaining and social dialogue from EIRO, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Luxemburg 2002. 

2
 Report of the High Level Group on Industrial Relations and Change in The European 

Union, Employment and Social Affairs, EC, Luxemburg 2002. 
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 formarea şi învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

 condiţiile de muncă şi organizarea muncii; 

 noile forme de ocupare; 

 gestionarea timpului de muncă, în sens larg, pe toată durata vieţii 
active; 

 reconcilierea între muncă şi viaţa familială; 

 procesul lărgirii şi primirea de noi membri. 
Relaţiile industriale sunt chemate să joace un rol strategic, prin punerea 

în mişcare a energiilor sociale la toate nivelurile, adoptarea şi răspândirea 
noilor practici – mare parte dintre acestea fiind ele însele rodul dialogului 

social, apărând ca soluţii pertinente la masa tratativelor – crearea de noi 
mecanisme şi instrumente capabile să facă faţă provocărilor actuale. În acest 

sens. menţionăm: 
1 Cadrul general de coeziune socială, favorabil inovării şi creşterii 

competitivităţii. Ca exemple de noi practici în relaţiile industriale se 

pot cita: 
• acorduri pentru inovare: sunt negociate între partenerii sociali 

atunci când se procedează la modificări tehnologice şi prevăd 
anumite inovări în organizarea muncii, care să permită atingerea 
concomitentă a obiectivelor de creştere a competitivităţii şi de 
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă; 

• pacturi naţionale; 
• consiliile muncii; 
• dialogul social sectorial european. 

2. Adaptarea salarială. Exemple de noi practici în relaţiile industriale: 

• coordonarea salariilor în regiuni transfrontaliere; 
• fonduri colective pentru salarii: au ca sursă pachetul salarial şi sunt 

create pentru scopuri bine precizate, de comun acord între 
partenerii sociali; 

• concesii salariale: acele negocieri între partenerii sociali pentru 
îngheţarea sau reducerea costului salariat, pe perioade limitate de 
timp, şi, în acelaşi timp, garantarea unui anumit nivel al ocupării; 

• asigurări salariale: termenul se referă la acel sistem care 
garantează plata salariilor către angajaţii disponibilizaţi; 

• participarea financiară a salariaţilor. 
3. Crearea competenţelor şi educaţia pe toată durata vieţii: 

• planuri de dezvoltare individuală; activităţi care să permită 
angajatului valorificarea, în cadrul firmei, a întregului său potenţial; 

• acorduri pentru asigurarea şi menţinerea şanselor de a ocupa un 
loc de muncă (employability agreements), se negociază între 
partenerii sociali şi privesc prezervarea şi dezvoltarea compe-
tenţelor personalului în vederea ocupării unui loc de muncă, de 
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exemplu, în cazul unor modificări organizaţionale; 
• concedii pentru studii; 
• fonduri speciale de economii pentru educaţie şi formare; 

aranjamente individuale sau colective pentru colectarea de fonduri 
în vederea perfecţionării pregătirii şi educaţiei. 

4. Noi forme de ocupare şi de partajare a timpului de lucru: 

• Aranjamente asupra timpului de lucru (orar flexibil, jobsharing etc.); 
• Transferabilitatea drepturilor sociale; acorduri între partenerii 

sociali privind posibilitatea transferării anumitor drepturi ale 
angajaţilor, atunci când sunt nevoiţi să plece de la o companie la 
alta. 

5. Egalitatea între sexe pe piaţa muncii: 

• diferite forme de concedii parentale şi familiale; 
• aranjamente asupra timpului de lucru; 
• noi formule de contabilizare a timpului de lucru; aranjamente care 

permit unei persoane să-şi „contabilizeze” timpul de muncă 
(concedii, ore suplimentare) pentru a beneficia ulterior de pe urma 
lui; 

• nediscriminare, oportunităţi egale. 
6.  Protecţia şi incluziunea socială: 

• stimulente pentru intrarea în activitate; legat de politicile active 
pentru ocupare, presupun o serie de măsuri pentru ca beneficiarul 
acestora să reuşească să-şi mărească şansele de a ocupa un loc 
de muncă bine plătit, prin perfecţionarea calificării şi o mai bună 
funcţionare a pieţei muncii; 

• departajarea drepturilor sociale de cele legate de ocupare; o mai 
clară distincţie între drepturile cetăţeneşti şi cele care decurg din 
ocuparea unui loc de muncă; 

• pensii suplimentare ocupaţionale; 
• scheme flexibile de pensionare: introduse fie prin legislaţie, fie prin 

acorduri colective, pentru o mai bună adaptare la nevoile 
salariaţilor, în contextul strategiilor de îmbătrânire activă, în paralel 
cu procesele de restructurare a corporaţiilor. 

7. Condiţii de muncă şi organizarea muncii: 

• noi forme de organizare a muncii (proiecte pe echipe, învăţarea în 
cadrul organizaţiei etc); 

• introducerea unor tehnologii prietenoase. 
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În ce priveşte orientările viitoare ale dialogului social european, se are 

în vedere: 
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 o îmbunătăţire a interacţiunilor între diferitele niveluri ale dialo-
gului social: cel european, naţional, sectorial şi local; cel bi, 
respectiv tripartit; cel sectorial, cel intersectorial şi cel 
interprofesional; 

 promovarea unor reţele instituţionale naţionale care să stimuleze 
răspândirea celor mai bune practici; 

 acordarea de asistenţă tehnică partenerilor sociali pentru 
dezvoltarea unor noi instrumente, adaptate noilor probleme; 

 Înfiinţarea unei fundaţii comune (bipartite) pentru realizarea unor 
programe permanente de lucru în interesul tuturor părţilor; 

 dezvoltarea unui set de indicatori care să măsoare progresele 
înregistrate de relaţiile industriale şi calitatea acestora etc. 

În vederea perfecţionării relaţiilor industriale, se urmăreşte îndeplinirea 

anumitor criterii care să conducă la creşterea calităţii acestora
1
, a căror punere 

în practică echivalează cu o dezvoltare şi îmbogăţire a capitalului social: 

 aportul acestora la promovarea coeziuni sociale, competitivităţii, 
dezvoltării economice sustenabile din punct de vedere social; 

 măsura în care este realizat obiectivul ocupării depline, fără a 
neglija în acelaşi timp celelalte condiţii de muncă decentă; 

 modernizarea reţelelor de reglementare a pieţei muncii, în acord 
cu noile transformări survenite în organizarea muncii; 

 Îmbunătăţirea accesului la muncă al tuturor, inclusiv al celor cu 
contracte atipice; 

 prevenirea deficitului de calificare a forţei de muncă; 

 stimularea mobilităţii geografice şi profesionale; 

 o mai bună securitate la locul de muncă; 

 promovarea nediscriminării; 

 prevenirea şi soluţionarea conflictelor de muncă; 

 noi metode de participare şi implicare a salariaţilor în luarea 
deciziilor. 

În prezent, un accent deosebit cade pe definirea şi urmărirea unor 
indicatori de calitate ai relaţiilor industriale: 

 gradul de participare a salariaţilor la luarea deciziilor, inclusiv în 
termeni financiari (consiliile muncii, participarea salariaţilor la 
capitalul social al firmei); 

 gradul de reprezentativitate al partenerilor sociali; 

 aria de cuprindere şi gradul de extindere al negocierilor colective 
(incluzând şi formele atipice de ocupare); 

                                                        
1
 Ibidem. 
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 perfecţionarea mecanismelor de prevenire / soluţionare a con-
flictelor de muncă, fără a se apela la mecanisme judecătoreşti 
(numărul de zile pierdute prin conflicte de muncă). 

* 
*              * 

Teoria capitalului social prezintă numeroase riscuri, dar şi merite
1
. 

1) Conceptul de capital social vine să suplinească multe deficienţe ale 
metodelor actuale de intervenţie asupra vieţii economico-sociale, care s-au 
dovedit de nenumărate ori prea limitative şi reducţioniste, comparativ cu 
interdependenţele complexe ale lumii moderne. Istoria politicilor economice 
abundă în exemple de supraestimare a eficienţei strategiilor aplicate. „Inovaţia 
tehnologică şi capitalul uman joacă într-adevăr un rol important, sunt compo-
nente esenţiale ale prosperităţii, dar nu pot fi rupte de contextul relaţiilor 
sociale.”

2
 Teoria capitalului social obligă la o viziune mai cuprinzătoare. In 

acest sens, ea completează instrumentele de analiză decizională sau chiar 
adaugă altele noi, fără ca neapărat să le elimine pe cele tradiţionale; ea se 
ocupă de infrastructura socială care permite celorlalte politici să-şi atingă 
scopurile. 

2) Importanţa acordată relaţiilor – în înţelesul larg al conceptului – 
permite abordarea unor probleme imposibil de tratat într-o altă manieră, 
precum cea a coeziunii sociale. În nici o societate, progresul economic sau 
social nu poate fi garantat prin simpla sporire a capitalului uman, fizic, natural 
sau financiar. Este posibil ca, dimpotrivă, să aibă loc o înrăutăţire a situaţiei 
unor categorii largi ale populaţiei, prin faptul că grupurile care beneficiază deja 
de o poziţie favorabilă reuşesc să-şi sporească în continuare nivelul compe-
tenţelor şi calificărilor, să acumuleze părţi mai importante din celelalte resurse 
de capital, limitând şi mai mult accesul celorlalţi la educaţie şi formare sau la 
formele materiale ale bunăstării. Astfel de dinamici care conduc la accentuarea 
izolării şi diferenţierilor sociale sunt contraproductive pe termen lung pentru 
întreaga societate şi este meritul capitalului social că atrage atenţia asupra 
acestor aspecte. 

3) Teoria capitalului social solicită recurgerea la strategii economice şi 
sociale dincolo de perspectiva termenelor scurte sau medii. Capitalul social nu 
poate fi creat la comandă, instantaneu. Acumularea / eroziunea sa sunt 
procese complexe, dificil de regizat, care se desfăşoară mai întotdeauna pe 
parcursul unor perioade lungi de timp. În acest sens, recurgerea la soluţii 
facile, pe termen scurt, este serios pusă la îndoială. 

4) Capitalul social reintroduce dimensiunea morală pe arena politicilor 
economice. Economia nu mai poate fi privită ca o simplă maşină, care poate fi 

                                                        
1
 Tom Shuller, Les roies complâmentaires du capital humain et du capital social, 2001. 

2
 Ibidem. 
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construită, utilizată şi reparată în mod mecanic, fără a avea în vedere contextul 
social în care aceasta funcţionează. Caracterul durabil al funcţionării economiei 
este dat tocmai de calitatea relaţiilor sociale. 

În ciuda rădăcinilor sale extrem de adânci, care coboară chiar până la 
primele semne ale civilizaţiei umane, capitalul social pătrunde pe arena ştiinţei 
economice abia în ultimele două decenii. Poate că nu întâmplător, termenul capătă 
contur şi se dezvoltă tocmai în momentul în care lumea se confruntă cu un proces 
de regionalizare şi mondializare cu viteze fără precedent. Pe de o parte, acest 
proces permite răspândirea şi asimilarea noilor concepte în toate colţurile lumii, cu 
viteze sporite. Pe de altă parte, multiplicarea contactelor internaţionale între agenţii 
economici, delocalizările industriale, implantarea cvasigeneralizată a firmelor 
transnaţionale, procesele de integrare regională – între care cel european, printre 
cele mai des citate, este şi cel care prezintă cel mai mare interes pentru România – 
au contribuit la înţelegerea diversităţii lumii actuale; încercările de a aplica 
pretutindeni, rapid, aceleaşi metode şi procedee au fost de multe ori sortite 
eşecului. Maşina economică părea deja o invenţie arhicunoscută şi perfect 
reproductibilă, însă globalizarea atrage tot mai mult atenţia că funcţionarea la 
parametrii doriţi solicită multe alte ingrediente, specifice mediului în care aceasta 
este pusă în mişcare, care nu pot fi pur şi simplu importate sau exportate automat. 
În lumina teoriei capitalului social, globalizarea prin uniformizare este sortită 
eşecului. (Este adevărat că iepurii s-au înmulţit foarte repede în Australia, o dată ce 
au fost aduşi de corăbiile europene, dar uneori globalizarea poate porni de la 
premise mult mai dificil de pus în practică, ca, de exemplu, de a cere peştilor să 
zboare sau albinelor să înoate.) în al treilea rând, internaţionalizarea competiţiei 
solicită adaptarea rapidă a agenţilor implicaţi, iar externalităţile oferite de capitalul 
social sunt un mecanism de neînlocuit pentru acest proces. Coordonarea 
mecanismului economic este privită într-o accepţie mai largă: se pune problema 
necesităţii unei profunde şi constante interacţiuni sociale între părţile interesate, 
comunicarea informaţiilor şi schimbul de valori economice şi sociale desfăşurându-
se pe multiple canale, verticale şi orizontale. O asemenea optică are meritul că 
poate preveni fricţiunile sau chiar conflictele, dar solicită noi deschideri, prin 
instaurarea unor arene de comunicare şi consultare socială pentru surmontarea 
acestor dificultăţi. 

Teoria capitalului social pune sub semnul întrebării arhetipul lui homo 
oeconomicus, caracterizat exclusiv de impulsuri egoiste şi individualiste. Fără a 
crea neapărat un altul, bazat exclusiv pe principii altruiste, sunt scoase însă în 
lumină acele legături fără de care dezvoltarea şi progresul sunt zădărnicite. 
Nici piaţa, nici statul nu sunt mecanisme capabile să surmonteze, prin tehnici 
mecanice şi reţete infailibile, complexitatea problemelor economico-sociale. 
Capitalul social nu se substituie însă rolurilor tradiţionale pe care cele două 
instituţii esenţiale le au, ci permite o mai bună coordonare a acestora, 
asigurând, atunci când este bine dezvoltat, o multitudine de complementarităţi. 
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CUVÂNT INTRODUCTIV 

 

Dimensiunea încrederii în instituţiile internaţionale, în modul de 
guvernare, în mediul internaţional de afaceri reprezintă în prezent un domeniu 
de preocupare sporită. 

ONU, BM, OMC, OECD, UE, grupări regionale importante, organizaţii 
neguvernamentale, firmele transnaţionale trebuie concomitent să-şi asume, pe 
lângă atributul decizional, şi responsabilităţi faţă de efectele deciziilor luate. 

Kofi Anan, secretarul general al ONU, menţiona „better governance means 
greater participation coupled with accountability” (o guvernare mai bună 
înseamnă o participare mai mare, cuplată cu răspunderea). 

În peisajul complex al organizaţiilor internaţionale, un loc aparte îl deţine 
Uniunea Europeană (UE), care, în prezent, se află într-o cursă permanentă 
pentru credibilitate, bazată pe asumarea de noi responsabilităţi, ca urmare a 

integrării economice, sociale şi politice la nivel european, în contextul 
promovării unor reforme instituţionale de proporţii, menite să conducă la o 
guvernare eficientă în sensul larg al noţiunii. 

În funcţie de gradul de responsabilitate al diverselor instituţii naţionale şi 
internaţionale, guvernamentale şi mari firme multinaţionale, se poate oferi o 
imagine despre încrederea care poate fi acordată acestora. Responsabilitatea 
pe care o manifestă aceste instituţii şi gradul de încredere pe care îl au oamenii 
în ele sunt direct proporţionale. 

Studiul „One World Trust” – organizaţie neguvernamentală britanică, 
creată în 1951, care antrenează ministere şi instituţii de cercetare recunoscute 
din Anglia – menţiona că cea mai paradoxală situaţie apare în cazul OMC, 
organizaţie care lucrează în baza deciziilor membrilor (un membru – un vot) şi 
unde totuşi o mică minoritate de membri exercită controlul asupra organizaţiei, 
printr-un proces informai de luare a deciziilor. O altă organizaţie care nu 
reuşeşte să limiteze dominaţia minorităţii este Camera Internaţională de 
Comerţ. 

Transparenţa şi accesul uşor la informaţii al oricărei instituţii constituie o 
altă condiţie pentru încredere şi responsabilitate, asimetria în accesul la 
informaţii fiind contra productivă, dăunătoare bunei guvernări. 

Buna guvernare implică o participare, în sensul responsabilităţii şi încre-
derii, atât a instituţiilor publice, cât şi a operatorilor privaţi, parteneriatul privat-
public fiind singura soluţie de luat în consideraţie. Este nevoie, mai mult ca 
oricând, de acest parteneriat inevitabil pentru o economie de piaţă funcţională, 
pentru coeziunea economico-socială, după cum este nevoie de desfăşurarea, 
în paralel şi cu obiective şi interese naţionale comune, a competiţiei şi 
cooperării între operatorii pe piaţă. Competiţia ţine de domeniul eficienţei 
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economice, al performanţei în materie de costuri, iar cooperarea de cel al 

coordonării, compatibilizării şi consensualizării, într-o lume economică tot 

mai interdependentă la nivel local, naţional, regional şi internaţional. Cel mai 
bun exemplu de participare şi programare pe termen mediu şi lung ni-l oferă 
activitatea UE, care, cum se ştie, în 2004 a programat un prim val al extinderii 
şi în 2007 un al doilea. 

Reconsiderarea noţiunilor de programare şi planificare economică şi 

socială, în condiţiile manifestării forţelor benefice ale pieţei concurenţiale, 

instituţionalizate, cu reguli clare şi predictibile, obligă la elaborarea de strategii 
coerente, în domenii şi activităţi la niveluri micro şi macro, pentru ca toate 
acestea să formeze un ansamblu coerent, racordat unor obiective majore ale 
României, cum ar fi integrarea eficientă în UE, în structurile euro-atlantice, 
participarea profitabilă la procesul de globalizare a pieţelor. 

Crearea unui spaţiu de pace activă şi instaurarea unei unităţi continentale 
care să respecte diversitatea membrilor săi constituie pentru Europa o 
provocare de importanţă majoră la nivel mondial. 

Fenomenul mondializării şi riscul corespunzător uniformizării îşi fac loc 
prin hăţişul forţelor centrifuge şi centripete care sunt în acţiune în prezent, al 
tensiunilor de origine religioasă, identitară, etnică şi al pericolului unor 
declanşări de dezechilibre, mai mult sau mai puţin violente, atât în cadrul 
societăţilor noastre, cât şi, a fortiori, pe plan internaţional. 

Construcţia unei mari regiuni europene, dotate cu o adevărată putere, în 
accepţia lui Jacques Delors, se bazează pe cel puţin trei atribute comune ale 
europenilor: 

 un spaţiu al păcii active; 

 un cadru pentru dezvoltarea durabilă; 

 o manieră deosebită de a genera şi a valoriza diversitatea 
culturală şi etnică. 

Respectarea diversităţii membrilor Uniunii Europene şi instaurarea unei 
lumi multipolare în cadrul acesteia reprezintă cerinţe deplin compatibile cu 
principiile libertăţii umane şi ale democraţiei. 

În lucrarea „Capitalisme contre capitalisme” (Paris, Editions du Seuil, 
1998, p. 315), Albert Michet evidenţia că există mai multe forme de liberalism. 
El opunea „modelul neamerican” şi „modelul rhenan” celui al economiei 

sociale de piaţă, care ar echivala ca un liberalism bine temperat. 

În realitate, problema constă în a împăca libertatea, fără de care nimic 

nu este posibil, cu modalităţile de reglementare colectivă în societatea 

noastră contemporană, evitând extremele care în domeniul economico-social, 
îndeosebi pe termen lung, s-au dovedit ineficiente. 

Sustenabilitatea domeniilor economic, social şi ecologic nu poate fi 
asigurată în exclusivitate doar prin legile pieţei, ale căror eşecuri binecunoscute 
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pot să ducă la o serie de derapaje şi dezechilibre cu efecte perverse pe termen 
lung. 

La europeni şi probabil nu numai la ei, permisivitatea în materie de viaţă 
privată nu încetează să crească, în paralel cu cerinţa, la un nivel minim şi 
necesar, ca viaţa colectivă să fie reglată prin norme şi standarde fixe. 
Realizarea unui cuplu unitar şi eficient între piaţă şi abordările normative, într-
un sistem economico-social de mari dimensiuni, cum este Uniunea Europeană 
lărgită, necesită găsirea unei soluţii instituţionale între federalism şi Europa 
statelor-naţiune. 

În concepţia lui Jacques Delors, fost preşedinte al Comisiei Europene, 
preşedinte al societăţii „Europa noastră”, cele trei mari finalităţi ale „Europei 
mari” (Grande Europe) sunt: 

a) realizarea unui spaţiu de pace activă în care să domnească spiritul 
înţelegerii mutuale între popoare; 

b) menţinerea unui cadru de dezvoltare durabilă, adică a unei Europe 
economice şi sociale bazate pe competiţie, care stimulează 
cooperarea, care, la rându-i, întăreşte solidaritatea, uneşte; 

c) punerea în valoare a diversităţilor spirituale şi culturale, în sensul de a 
nu ignora trecutul, de a lupta împotriva criminalităţii şi a reface 
umanismul european. 

 

Realizarea acestor scopuri presupune înnoirea metodelor 

comunitare 

Este vorba de a realiza o „Europă deschisă cooperării cu economia mon-
dială, inventivă, un adevărat laborator pentru mondializare” care ştie să con-
cilieze exigenţele imediate ale rentabilităţii economice cu luarea în considerare 
a viitorului. 

În decembrie 2000, la Nisa, şefii de guverne ai UE-15 au pornit 
dezbaterile în legătură cu viitorul Europei, iar la Laeken, în 2001, printr-o 
declaraţie finală, i-au deschis perspectivele în ceea ce priveşte elaborarea 
concretă a concurenţei, reglementare sui generis de tip constituţional pentru 
ţările membre ale UE, care, într-o perioadă viitoare, să poată realiza Idealul 

unificării Europei. 

Datoria istorică a ţărilor Europei de Vest este cea de a sprijini spre 
democratizare şi dezvoltare ţările central şi est-europene pentru a realiza o 
Europă unificată şi paşnică. Ţările mici şi-au văzut tot timpul modificate 
frontierele împotriva voinţei lor, prin tratate şi voinţa marilor puteri. Această 
problemă s-ar soluţiona în condiţiile unei Europe Unite. 

Competiţia, cooperarea, solidaritatea sunt criteriile esenţiale pentru a 

şti dacă Europa mărită va rămâne fidelă obiectivelor sale de pace, democraţie 
şi stabilitate şi evitării riscurilor uniformizării generate de mondialism. 
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Problema extinderii UE presupune surmontarea dificultăţilor generate de 
numărul mare de state, de dimensiunile economice, sociale şi ecologice ale 
unei entităţi uriaşe a cărei funcţionare se dovedeşte mai eficientă pentru toţi 
cetăţenii săi. Atunci când Europa va avea 30 de membri, este absolut necesar 
să se schimbe metodele şi modalităţile de lucru. De aceea, este indispensabilă 
reforma instituţională. 

Metoda comunitară va trebui reînnoită, întrucât se simte nevoia unei 
instituţii (Comisia Europeană) care să se oprească asupra aspectelor esenţiale, 
să propună ceea ce este indispensabil, precum şi a unui Consiliu General care, 
în mod regulat, să clarifice treburile, să coopereze cu Parlamentul European şi 
să permită parlamentelor naţionale şi cetăţenilor să-şi îndeplinească 
obiectivele şi năzuinţele. 

Este vorba de necesitatea realizării unei Europe a echilibrului între 
societate şi individ, care să probeze că indivizii pot beneficia de avantajele 
economiei de piaţă cu reguli minimale de desfăşurare, care să-i remedieze 
neajunsurile, „termenscurtismul”, precum şi aversiunea faţă de serviciile 
colective ale bunurilor publice. 

Libertatea pieţei fără reguli nu reprezintă altceva decât anarhie, triumful 
celui puternic asupra celui slab, nonpredictibilitate şi improvizaţie. O piaţă 
reglementată înseamnă eficienţă economică şi socială, echilibru bazat pe o 
clasă de mijloc consistentă. Prin reformele instituţionale pe care le 
preconizează, Marea Europă poate arăta că este un laborator ai mondializării 
mai bine organizate, în măsură să revizuiască sistemul de la Bretton Woods 
care a creat FMI şi BM, precum şi GATT-ul. 

Europa îşi propune o viziune ambiţioasă, dar realistă, de a oferi un spaţiu 
continental model care să contribuie la o nouă ordine mondială nici ideală şi 
nici perfectă, căci aşa ceva nu există, ci o ordine mondială care să acorde mai 
multă atenţie egalităţii şanselor pentru toţi, luptei împotriva sărăciei, lipsei de 
îngrijiri medicale şi inegalităţii de acces la educaţie. 

În cele ce urmează ne propunem să analizăm câteva aspecte importante 
ale reformei instituţionale a UE generate de creşterea fără precedent a 
numărului membrilor săi, dar şi de alţi factori ai globalizării. 

 



1. PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII – FACTOR AL 

REFORMELOR INSTITUŢIONALE  

ALE UNIUNII EUROPENE 

 

Când este vorba de viitorul instituţiilor UE şi redistribuirea competenţelor 
între diferitele niveluri ale administraţiei publice, atât la nivel european, cât şi 
naţional, cel mai frecvent este invocat principiul subsidiarităţii, care 

statuează necesitatea abordării eficiente a problemelor în mod cât mai apropiat 
posibil de realitate, de locul în care acestea apar, de unde rezultă şi importanţa 
complementară a principiului proximităţii. 

De la bun început, subsidiaritatea apare ca un principiu complex de 
optimizare decizională, prin prisma percepţiei şi cunoaşterii celor mai bune, ta 
diferite niveluri de organizare socială şi economică. 

Tratatul de la Maastricht (1992) a introdus în mod oficial, în textele 
comunitare, subsidiaritatea ca principiu fundamental al organizării institu-

ţionale, al construcţiei europene, părţile contractante obligându-se să realizeze 
o uniune tot mai strânsă între popoarele Europei, în cadrul căreia deciziile să 
fie luate cât mai aproape posibil de cetăţeni. 

Principiul subsidiarităţii (art. 5 al UE) este definit prin aspectele urmă-
toare: 

 Comunitatea acţionează în limitele competenţelor care îi sunt 
conferite şi ale obiectivelor stabilite prin Tratat; este vorba de 
principiul specializării, aplicabil oricărei organizaţii internaţionale, 
care o distinge faţă de statele naţionale, singurele învestite cu 
personalitate internaţională deplină. 

 În domeniile care nu ţin de competenţa sa exclusivă, comunitatea 
nu intervine, conform principiului subsidiarităţii, decât în cazul 

în care este în măsură să soluţioneze mai bine o problemă decât 
statele; se constată că subsidiaritatea este introdusă şi 
caracterizată ca o regulă de conduită, justificată de cercetarea 
celei mai mari eficacităţi într-o acţiune. 

 Acţiunea comunităţii nu excede decât atunci când este necesar 
pentru a se realiza obiectivele Tratatului. 

Principiul subsidiarităţii apare mai degrabă ca o regulă de acţiune, de 
conduită politică, o orientare generală pentru instanţele comunitare, a cărei 
sancţiune juridică este incertă şi greu identificabilă. 

Includerea principiului subsidiarităţii într-o serie de tratate originare ale 
UE, cum ar fi CECA, de exemplu, proiectul Parlamentului European pentru UE, 
la începutul anilor 1980, precum şi Actul unic european (1986) demonstrează, 
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pe de o parte, implicarea sa în crearea şi perfecţionarea modului de 
funcţionare a instituţiilor comunitare, precum şi capacitatea de a oferi soluţii de 
compromis, pe de altă parte, soluţionarea unor probleme fundamentale, vizând 
atributele statelor naţionale şi adaptarea lor la noile cerinţe ale integrării 
economice şi sociale. 

Subsidiaritatea comunitară îşi trage originea încă din doctrina religioasă 
a lui Thomas d'Aquino şi din dezbaterile constituţionaliştilor germani din secolul 
al XIX-lea, care pot fi considerate ca primele puncte de pornire ale acesteia. 

În noile condiţii ale extinderii Uniunii Europene, construcţia instituţiilor 
publice necesare acesteia acordă un loc de primă însemnătate principiului 
subsidiarităţii, deşi neclarităţile de natură juridică şi practică, generate de 
conţinutul şi aplicabilitatea sa, sunt încă numeroase. Laxitatea exegezei subsi-
diarităţii rezultă şi din modul diferit de percepţie de către diferite personalităţi 
ale vieţii politice actuale. 

Primul-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, recunoştea că „subsidia-

ritatea a fost cuvântul care a salvat Tratatul de la Maastricht”
1
 tocmai prin faptul 

că „fiecare poate să-l interpreteze în manieră proprie”, fără a fi totuşi implicat 
juridic în repartizarea competenţelor în cadrul UE. 

Profesorul Yves Gaudemet, Universitatea Paris II Pantheon-Assas, în 
cadrul unei comunicări ştiinţifice la colocviul cu tema „Quelle Constitution pour 
quelle Europe?” (Paris 2001), în legătură cu principiul subsidiarităţii, îl 
menţiona pe Jean Charpentier care compara acest principiu cu sabia domnului 
Prud'homme, care, după cum se ştie, trebuia să servească pentru „a apăra 

instituţiile şi, la nevoie, pentru a le combate”
2
. 

Chiar dacă este considerat ambiguu, fără o rigoare juridică precisă, 
majoritatea constituţiilor statelor membre ale UE şi Tratatul de la Maastricht fac 
referire expresă la principiul subsidiarităţii, lăsând o marjă de interpretare, 
probabil şi în funcţie de circumstanţă sau de structura evoluţiei unor raporturi 
de forţe interstatale. 

De exemplu, constituţiile Danemarcei şi Portugaliei fac referire la 
principiul subsidiarităţii, înţeles sub forma unui principiu de salvgardare şi 
prioritate a competenţelor naţionale asupra celor ale instanţelor UE. 

Articolul 23 din Constituţia RFG, introdus după ratificarea Tratatului de la 
Maastricht, stabileşte în mod formal că principiul subsidiarităţii se află printre 
principiile pe care trebuie să le respecte UE în vederea realizării unei Europe 
Unite. 

                                                        
1
 Vezi Yves Gaudemet "La subsidiarite en Europe: un principe analitique et discutable", 

"Futuribles", novembre 2002, p. 5-15. 
2
 Vezi în legătură cu principiul subsidiarităţii bibliografia cuprinsă în Rideau Joel, "Droith 

institutionnel de l'Union et des Communautes europeennes", Paris, Montchretien, 2002, 

4ed. 
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Principiul subsidiarităţii, remarcă Jean Charpentier, în cadrul negocierilor 
interguvernamentale care trebuia să conducă la adoptarea unui Tratat al 
Uniunii Europene, a reprezentat un abil substitut al cuvântului „federal”, asupra 
căruia se focaliza rezistenţa naţională a anumitor state, printre care, în 
principal, Marea Britanie. Vocaţia federală a Uniunii figura în mesajul 
Mitterand-Kohl, adresat preşedintelui italian la 6 decembrie 1990, ca şi în 
proiectele luxemburghez şi olandez care au stat la baza negocierilor. Cuvântul 
„federal” nu a putut fi acceptat de John Major, la acea vreme primul-ministru 
britanic, şi a fost complet discreditat de către naţionalismul ultraliberal al pre-
mierului Margaret Thatcher. Suprimarea cuvântului „federal”, prin consacrarea 
totuşi a principiului, a reprezentat o soluţie care a permis introducerea 
subsidiarităţii, care a salvat Tratatul de la Maastricht şi încă îl mai salvează, 
deoarece fiecare poate pretinde să-l interpreteze după propria-i voinţă”. 

Într-adevăr, unele confuzii decurg din însuşi conţinutul noţiunii de 
subsidiaritate. Astfel, pentru adepţii suveranităţii naţionale, ca şi pentru 
eurosceptici, subsidiaritatea trebuie să slujească proclamării, în tratat, a 
competenţei principiului statelor, care conduce la limitarea intervenţiilor 
comunitare, atunci când instituţiile comunitare stabilesc că acţiunea locală sau 
la nivelul statelor ar fi ineficace sau neadaptabilă. Acţiunea Comunităţii trebuie 
să se limiteze la nevoi comune exprimate şi care trebuie să fie satisfăcute la 
nivelul comunităţii. 

Fiind un principiu de eficacitate a acţiunii, subsidiaritatea poate justifica 
acţiunea comunitară de fiecare dată când imperativul eficienţei va fi mai bine 
realizat, indiferent de regula de repartizare a competenţelor. 

Jacques Delors afirma că subsidiaritatea constituie „cheia dezvoltării, în 
plan politic, a vieţii în comun şi, în plan instituţional, a exerciţiului partajat ai 

suveranităţilor în domeniile în care o astfel de partajare a fost decisă”.
1
 

Pe de altă parte, pentru Philippe Leguin, „principiul subsidiarităţii, aşa 
cum a fost enunţat, nu reprezintă un paznic împotriva invaziei dreptului 
comunitar; dimpotrivă, este mijlocul prin care dreptul comunitar este chemat 
să-şi extindă nelimitat câmpul său de competenţe, de îndată ce judecătorul 
european are orice latitudine şi este total convertit la opţiunea federalistă”. Atât 
Helmuth Kohl, cât şi Jacques Chirac au insistat asupra necesităţii de a aplica 
subsidiaritatea în sensul delimitării competenţelor statelor membre de cele ale 
comunităţii. 

Şi în ceea ce priveşte domeniul de aplicare a principiului subsidiarităţii, 
ne confruntăm cu o serie de neclarităţi. Dacă avem în vedere textul Tratatului 
de la Maastricht, regula înseamnă că principiul subsidiarităţii nu are valoare 
decât pentru competenţele comunităţii partajate cu statele membre. Acesta 

                                                        
1
 Jacques Delors, Discurs ţinut la College de l'Europe, Bruges, 1998. 
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rămâne inaplicabil pentru competenţele exclusive în sfera competenţelor 
comunitare. 

Fiind prezentată ca principiu instituţional fundamental al Uniunii 
Europene, subsidiaritatea poate fi extinsă la toate acţiunile Uniunii, chiar şi la 
raporturile Uniune-state membre-colectivităţi descentralizate. O astfel de 
interpretare largă se impune cu atât mai mult cu cât se doreşte ca subsi-
diaritatea să reprezinte un element de democratizare, în dorinţa de a se lua 
decizii cât mai aproape de cetăţeni. 

Unele dificultăţi rezultă şi din dilema: subsidiaritatea este un principiu 
politic de acţiune sau unul juridic. Cu alte cuvinte, în ce măsură „justiţia-
bilitatea” principiului ar presupune ca subsidiaritatea să fie înţeleasă şi aplicată 
ca un principiu juridic susceptibil de sancţiune contencioasă. De răspunsul dat 
la această întrebare va depinde şi eficienţa principiului. 

Ca principiu politic de acţiune, subsidiaritatea pare să-şi fi epuizat 
efectele şi nu există garanţia că, de acum înainte, aceasta va putea să se 
afirme şi mai mult ca principiu juridic autonom. Consiliul European de la 
Edimburg, din 12 decembrie 1992, a stabilit obligaţia tuturor instituţiilor de a 
verifica, atunci când se examinează o măsură a comunităţii, dacă se respectă 
conformitatea cu principiul subsidiarităţii la nivelul Comisiei, Consiliului şi 
Parlamentului. La 25 decembrie 1993, un acord interinstituţional special 
confirmă imperativul respectării principiului subsidiarităţii, cu obligaţia întocmirii 
unui raport anual privind punerea în practică a principiului înaintat 
Parlamentului şi Consiliului, care urmează să dezbată raportul respectiv. În 
acest sens, este de menţionat raportul „Mieux legiferer”, prezentat Comisiei la 
Consiliul European de la Madrid, în decembrie 1995, în care cerinţa 
proporţionalităţii este combinată cu măsuri legislative la nivelul comunitar, care 
să înlăture dificultăţile cu privire la măsurile luate la nivel naţional sau regional. 

Protocolul adiţional nr. 7 din 2 octombrie 1997, anexat la Tratatul de la 
Amsterdam, stabileşte modalităţile subsidiarităţii ca principiu de acţiune a 
UE, insistându-se asupra faptului că aceasta nu este un principiu de drept, ci 
„un concept dinamic care trebuie să fie aplicat în sensul obiectivelor Tratatului, 
permiţând, în funcţie de situaţie, extinderea acţiunii comunităţii, limitarea sau 
chiar încetarea acesteia”. 

Indiferent de neclarităţi şi laxitatea interpretărilor, subsidiaritatea este 
focalizată pe eficienţa acţiunii comunitare, în sensul că cu cât aceasta este mai 
aproape de cetăţeni, cu atât este mai eficientă. Din acest moment, 
subsidiaritatea nu mai reprezintă o regulă de repartiţie a competenţelor 
comunitare între Uniune şi statele membre, ci un instrument de a identifica cel 
mai bun nivel al acţiunilor comunitare, înţelese într-un sens tot mai extins. În 
cadrul unui astfel de mod de percepţie, subsidiaritatea nu este un principiu de 
repartiţie a competenţelor, ci un principiu reglator al exercitării acestora

1
. 

                                                        
1
 Vezi Jacques Jean-Paul, "Droit internaţional de l'Union Européenne", Paris, Dalloz, 2001. 
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Întrucât principiul subsidiarităţii părăseşte aspectele ţinând de sfera 
juridică, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene ar putea dispensa 
instituţiile comunitare, în motivarea deciziilor lor, de a se referi în mod 
sistematic la principiul subsidiarităţii. În felul acesta se explică şi se justifică, în 
consecinţă, legătura subsidiarităţii cu proporţionalitatea. 

Ceea ce determină şi întăreşte acţiunea comunitară este tocmai 
adecvarea mijloacelor folosite la obiectivul urmărit, subsidiaritatea f iind unul 
dintre elementele de căutare a celui mai eficient nivel de acţiune. 

Reînnoirea conţinutului subsidiarităţii ar consta în a face din aceasta o 
adevărată regulă de repartizare a competenţelor şi de asigurare a just iţiabi li 
taţii principiului. Din punct de vedere juridic, subsidiaritatea nu are sens fără 
repartizarea clară a competenţelor, dar o regulă clară de repartizare a 
competenţelor ca atare nu există, din păcate. 

În prezent, subsidiaritatea nu este decât un principiu de acţiune, 
guvernat de consideraţii de oportunitate, în căutarea celei mai înalte eficiente. 

 
Un rol crescut pentru parlamentele naţionale 
Dând dovadă de adoptarea unei poziţii echilibrate, propunerea grupului 

de lucru al Convenţiei Europene consacrată subsidiarităţii se doreşte 
îndrăzneaţă. Pentru preşedintele său, Valery Giscard d'Estaign, ar fi vorba 
chiar de o „inovaţie majoră”, întrucât nu numai că ar institui o formă de control 
a priori a caracterului subsidiar al deciziilor europene, dar, pentru prima dată, 
această propunere ar permite intervenţia directă a parlamentelor naţionale într-
o procedură europeană. 

Potrivit concluziilor grupului de lucru, asupra Convenţiei prezentate în 
octombrie 2002, orice propunere legislativă prezentată de către Comisie ar 
trebui să comporte fişa „subsidiaritate”, prin care să se explice modul în care 
acest principiu este respectat. Parlamentele naţionale ar urma să aibă un 
termen de şase săptămâni pentru a emite avizul lor asupra legii europene 
aflate în curs de elaborare. Dacă o treime din aceste parlamente consideră că 
principiul subsidiarităţii este încălcat, Comisia ar trebui să-şi reexamineze 
propunerea. Parlamentele nu ar dispune totuşi de dreptul de veto. De îndată ce 
legea europeană este adoptată, ele ar avea posibilitatea de a o ataca în faţa 
Curţii de Justiţie de la Luxemburg pentru nerespectarea subsidiarităţii, 
posibilitate de care nu dispun regiunile cu competenţe legislative europene, 
cum sunt landurile germane, care nu ar putea să acţioneze decât împreună, via 
Bundesrat (Camera Federală a Landurilor). 

Pentru asigurarea controlului subsidiarităţii, unele ţări UE – îndeosebi 
Anglia – doresc să se creeze o nouă instituţie compusă din parlamentari 
europeni şi naţionali; propunerile grupului de lucru par să satisfacă poziţia părţii 
franceze, care doreşte să evite îngreunarea maşinii comunitare. 

 



2. CREŞTEREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE  

ŞI PIAŢA 

2.1. Conceptul instituţional al pieţei sub raportul factorilor 

de continuitate şi schimbare 

Departe de a reprezenta un mecanism care se autoreglează, piaţa este 

considerată o îmbinare de instituţii organice şi pragmatice, care deservesc 
schimbul de bunuri şi servicii. Piaţa este adesea privită ca un amestec de 
organizaţii şi fenomene spontane, doar în anumite condiţii formând un 
ansamblu reglementat. Piaţa poate fi concepută ca o ordine instituită, în care 
selecţia deliberată are de jucat un rol important. Regulile jocului pieţei, în parte, 
reprezintă rezultatul unor acte de voinţă, al unor aranjamente voluntare. A 
concepe piaţa ca pe un principiu abstract de interacţiuni ipso facto înseamnă a 
neglija caracterul activ al indivizilor şi rolul lor în schimbarea calitativă a 
regulilor pieţei. Fără a reprezenta o ordine imuabilă, piaţa se află într-o 
continuă schimbare, fără ca vreodată să poată fi aceeaşi din punct de vedere 
material. Mai degrabă ea reprezintă o configuraţie instituţională, istorică şi 
schimbătoare, tot la fel cum societatea este tot mai mult concepută sub 
„aspectul unei creaţii permanente şi incerte, al unei producţii continue, 
niciodată terminată şi care întotdeauna este gata să fie reluată” [20]. Diferitele 
tipuri de reguli ale pieţei evoluează în ritmuri diferite, ridicând, din punctul de 
vedere al ordinii sociale, probleme de adaptare, care reprezintă materia însăşi 
a schimbării. 

Piaţa reprezintă un proces continuu, impulsionat de diversitatea obiecti-

velor, resurselor şi divergenţa anticipaţiilor, fiind supus unei schimbări 
perpetue, parţial imprevizibile. Pe parcursul succesiunii proceselor pieţei, are 
loc alternanţa în timpi diferiţi a stărilor de echilibru şi dezechilibru dintre cererea 
şi oferta de bunuri şi servicii, care, în general, se reglează printr-un sistem 
instituţional, care cel mai adesea acţionează benefic sau nu, cu un anumit 
decalaj de timp. 

Considerând cunoscute noţiunile de echilibru economic atemporal, static 
şi dinamic, şi pornind de la necesitatea atingerii stării de echilibru pe piaţă, vom 
încerca să prezentăm câteva principii şi cerinţe de natură instituţională care 
contribuie la echilibrul de piaţă, înţeles ca proces de coordonare, concertare, 

armonizare a planurilor şi proiectelor agenţilor economici individuali şi 

colectivi. 

Dimensiunea instituţională a proceselor de piaţă şi a echilibrului acestora 
ocupă un loc distinct în sistemul factorilor dezvoltării durabile. Instituţiile 
reprezintă reperele fundamentale, punctele de orientare pe baza cărora se 
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realizează tranzacţiile între operatori pe piaţă, care, în ultimă analiză, deter-
mină evoluţia configuraţiei instituţiilor înseşi. Deşi cronologic piaţa a apărut 
înaintea instituţiilor sale, în prezent problema primatului piaţă-instituţii nu 
credem că se mai pune, mulţi autori considerând-o ca aparţinând dilemei „oul 
sau găina”. La început a fost piaţa neinstituţionalizată, neorganizată şi cu 
dezechilibre mai mari sau mai mici. Ulterior au apărut instituţii reglatoare, în 
sensul facilitării organizării şi dezvoltării pieţei, potrivit unor finalităţi sociale, la 
nivelurile micro şi macro. Astăzi se vorbeşte în mod eronat de piaţa mondială 
regională şi îndeosebi de piaţa unică internă a statelor membre ale UE, ca 
forme sui generis ale globalizării, determinate în general de cerinţa universală 
de eficientizare pe termenele scurt, mediu şi lung şi facilitate de progresul 
ştiinţific şi tehnologic al cărui potenţial de universalitate n-a putut fi zăgăzuit de 
graniţe sau obstacole cu caracter local, naţional sau regional. Principiile după 
care s-au constituit şi reglementat instituţiile pieţei şi-au pus direct sau indirect 
amprenta asupra reformelor instituţionale în domeniile social, politic şi militar, 
pornind de la opinia potrivit căreia interesele economice primează din foarte 
multe puncte de vedere şi în multe alte domenii. 

Reglementarea instituţională a mecanismelor pieţei libere concurenţiale 
nu a reprezentat o cerinţă subiectivă, ci un imperativ generat de obiectivul 
raţionalităţii economice în general, al eficienţei şi performanţei lanţului 
producţie-consum în particular, al înlăturării imperfecţiunilor pieţei, care, se 
ştie, nu reprezintă un panaceu. 

Sistemele actuale de reglementare instituţională a pieţelor se referă, în 
forme specifice, atât la nivelurile locale, naţionale şi regionale, cât şi la cele 
internaţionale şi au finalităţi care încearcă şi doar parţial reuşesc sau uneori nu 
reuşesc deloc să îmbine eficienţa economică cu cea socială şi ecologică, sub 
ameninţarea, mai mult sau mai puţin iminentă, a producerii unor dezechilibre în 
societate şi natură, cu efecte greu previzibile din punctul de vedere al gravităţii 
lor, pe diferite orizonturi de timp. 

Instituţii complexe de genul piaţa internă unică a ţărilor membre ale 
Uniunii Europene, Organizaţia Mondială a Comerţului etc. reprezintă exemple 
convingătoare că pieţele trebuie reglementate nu în sensul inhibant pentru 
creativitate şi liberă iniţiativă, ci în direcţia eliminării cât mai mult posibil a unor 
factori de risc perturbatori şi de dezechilibru şi turbulenţă. 

Cerinţă a optimalităţii economico-sociale, echilibrul de piaţă se 
realizează pe seama confluenţei comportamentelor unei multitudini de actori 
implicaţi, care, la rândul lor, sunt în mare măsură determinaţi să acţioneze sub 
influenţa unor anticipaţii, considerate la un moment dat raţionale, dezirabile sau 
realiste, a căror principală sursă de generare sunt tocmai instituţiile. 
Anticipaţiile oferă soluţii de identificare a principiilor, cauzelor şi forţelor 
ordonatoare (ordering) pe piaţă, a căror cunoaştere şi, implicit, respectare 
conduc la stabilitatea şi echilibrul sistemului economic, bazate pe coerenţa 
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dintre interacţiunea factorilor de continuitate şi de schimbare. Prevalenta 

uneia sau alteia dintre cele două categorii de factori depinde mai ales de 
impactul unor schimbări de natură social-economică, tehnologică şi ecologică. 

De exemplu, în cazul economiei româneşti, Revoluţia din decembrie 
1989 a invalidat formal şi dintr-o dată întregul sistem instituţional al economiei 
de comandă, totalitare, astfel că elementele instituţionale de continuitate, deşi 
probabil potenţial valide o parte dintre ele, au fost compromise, dezavuate de 
stigmatul general al ineficientei în cadrul unui sistem instituţional perimat în 
ansamblul său. Fiind vorba de o transformare de sistem, nu s-a mai pus 
problema ce „păstrăm” ţi ce „desfiinţăm” în privinţa instituţiilor care erau 
puternic marcate de amprenta politică dinainte de 1989. După 1989, 
construcţia instituţională a urmat o traiectorie radical schimbată, pe parcursul 
căreia, abia mult mai târziu, am început să ţinem seama într-o măsură 
crescândă de raportul permanenţă-schimbare, în funcţie de necesitatea şi 
posibilitatea creării şi dezvoltării unei pieţe funcţionale, instituţionalizate, 
îmbinându-se formarea de noi instituţii absolut necesare unei economii 
deschise de piaţă şi unui stat democratic cu evitarea unor înnoiri ulterioare, 
prea frecvente, care nu pot fi decât contra productive. 

Tranziţia la economia de piaţă în România a necesitat, în primii ani de 
după 1989, o construcţie instituţională nouă, în condiţiile iniţiale ale unui vid 
legislativ şi instituţional. Construcţia instituţiilor economiei de tranziţie, în 
condiţiile unei pieţe aflate într-o derută totală, a presupus nu doar un efort 
conceptual şi practic foarte mare, dar şi o artă de a imprima şi menţine o 
stabilitate socială extrem de fragilă, care, în repetate rânduri, a fost ameninţată 
cu zguduiri şi turbulenţe de proporţii. 

Factorii de schimbare erau prea mulţi şi prea complecşi, iar cei de 
continuitate nu operau, nu era posibil să fie recunoscuţi ca funcţionali, dată fiind 
bulversarea economico-socială din acea perioadă. 

Menţinerea unui echilibru economico-social minim, în primii ani ai 
tranziţiei, a fost deosebit de grea, întrucât întronarea unor principii ordonatoare 
noi, specifice mecanismelor pieţei concurenţiale, reglate şi instituţionalizate – 
aşa cum sunt în economiile mature de piaţă – necesită timp, efort şi un minim 
necesar şi suficient de experienţă. 

După 13 ani de tranziţie, problema construcţiei instituţionale în România 
capătă contururi şi manifestări tot mai evidente, care trebuie să răspundă unor 
principii şi criterii pe care le statuează ştiinţa în perspectiva maturizării 
economiei de piaţă, a intensificării globalizării pieţelor şi tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor, dar mai ales a integrării în UE. 

Extinderea UE, în „valurile” prevăzute pentru anii 2004 şi 2007, va 
schimba fundamental modul de a pune problema continuitate/schimbare 
instituţională. De această dată, pornind de la menţinerea şi consolidarea unor 
principii fundamentale ale pieţei interne a UE (libera circulaţie a bunurilor şi 
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serviciilor, a forţei de muncă şi a capitalului), integrarea vizează o serie de 
reforme instituţionale în domeniul monetar şi fiscal, al politicii externe şi 
apărării, cu efecte directe şi indirecte asupra economiilor unor state ale căror 
prerogative la nivel naţional vor fi preluate de instituţiile comunitare. Contopirea 
pieţelor naţionale ale ţărilor membre UE într-o piaţă internă unică, în condiţiile 
participării la această piaţă a unui număr de peste 25 de ţări, implică o serie de 
reforme instituţionale în numeroase domenii, asupra cărora este nevoie de 
reflecţie şi adaptabilitate la situaţiile concrete, de reducere a gradului de 
incertitudine care se manifestă în cadrul oricărei pieţe. 

2.2. Instituţiile: dilema permanenţă-flexibilitate 

Deşi, după cum afirmă O'Driscoll şi Rizzo [1], regulile economiei de piaţă 
limitează „comportamentul într-o lume aproape fără limite”, acestea reprezintă 
totuşi un element de orientare absolut necesar într-o mulţime inextricabilă de 
situaţii care îngreunează procesul de decizii inerente, datorită manifestării unei 
incertitudini mai mari sau mai mici. Regulile proceselor de piaţă sunt impuse, la 
început cutumiar, apoi formal, de către instituţii care reprezintă factorul 
determinant al acestora. Contribuţii de seamă în cercetarea relaţiei biunivoce 

instituţii-piaţă au avut o serie de reprezentanţi ai şcolii austriece, printre care 

Lachmann L. [2], Garrouste P. [3], Boettke P. şi Prychitko D. [4], care consideră 
că, în timp, economia de piaţă şi-a dezvoltat instituţiile necesare funcţionării ei, 
menite să asigure o anumită durabilitate, o stabilitate relativă în scopul 
reducerii incertitudinii (şi aşa mare) cu care se confruntă agenţii economici. 
Măsura în care stabilitatea instituţională este compatibilă cu dinamismul 
proceselor de piaţă reprezintă o provocare sui generis căreia mai ales o 
economie de tranziţie este nevoită să-i facă faţă într-un mod special, 
incomparabil mai complex decât în cazul economiilor mature de piaţă care şi-
au creat şi rodat sistemele instituţionale de-a lungul secolelor. 

Una dintre problemele majore, cu caracter cvasipermanent atât pentru 
economiile de piaţă mature, cât şi pentru cele cu piaţă emergentă, este cea a 
paradoxului vizând asigurarea sincronă a Caracteristicilor de permanenţă şi 

flexibilitate a instituţiilor pieţei. Chiar dacă problema se pune într-un mod 

specific pentru ţările dezvoltate, faţă de ţările în tranziţie, cunoaşterea unor 
caracteristici comune ale construcţiei şi funcţionării sistemului instituţional, în 
cele două categorii de economii, pe baza analizei experienţei practice 
acumulate până în prezent, oferă importante elemente şi repere pentru 
conceperea şi implementarea unor sisteme ale instituţiilor de piaţă funcţională, 
răspunzând obiectivelor dezvoltării umane durabile. 

Explicarea dinamicii endogene a instituţiilor într-o economie este 
necesară pentru a analiza în timp funcţionarea proceselor de piaţă şi a găsi 
rezolvare la următoarele tipuri de probleme: 
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 soluţionarea contradicţiei dintre funcţia de reducere a 

incertitudinii, asumată de sistemul instituţional, care necesită o 

anumită durabilitate în timp, şi modificările instituţionale, impuse 
de schimbările importante în economie şi structura pieţei; 

 fundamentarea apariţiei în timpul necesar a unor instituţii noi, 

în condiţiile în care acestea sunt susceptibile de a se insera 
eficient în ordinea existentă; 

 asigurarea condiţiilor în care un ansamblu de instituţii formează o 

ordine instituţională sistemică, pe baza complementarităţii lor 

şi a promovării factorilor integrativi necesari. 
Măsura în care autorităţile, factorii de decizie răspund la aspectele de 

mai sus este de natură să elucideze şi dilema permanenţă-flexibilitate, 

pentru prima oară formulată distinct de Lachmann L., care afirma, sfârşind 
printr-o întrebare: „dacă instituţiile există pentru a reduce incertitudinea, ele 
trebuie să fie permanente. Dacă sunt însă formate prin procesele de piaţă, 
atunci trebuie să fie flexibile. Cum se rezolvă această problemă în interiorul 
ordinii instituţionale a economiei de piaţă?” [5] întrebarea de la sfârşitul citatului 
este, într-adevăr, pe cât de dificilă ca răspuns, pe atât de permanentă şi 
necesară pentru asigurarea eficienţei funcţionalităţii oricărui sistem instituţional, 
caracterizat printr-o serie de vectori relaţionali, de impact aleatoriu şi birocraţie 
nenecesară, la un moment dat. 

Nu se poate da răspuns la această întrebare fără a clarifica în ce condiţii 
se asigură coerenţa ordinii instituţionale ca fundament al permanenţei sale. 

Coerenţa sistemului instituţional într-o societate va depinde întotdeauna 

de articularea şi complementaritatea mai multor tipuri de instituţii. 
Plecând de la concepţiile lui Menger, Lachmann distinge două categorii 

de instituţii [6], şi anume: 
a) normele juridice sau instituţii construite (designed institutions) ca 

produs al legislaţiei şi al altor manifestări ale voinţei sociale; 
b) instituţii spontane (undesigned institutions), înţelese ca forme 

recurente de conduită, susceptibile să producă schimbări neanticipate 
şi să fie la originea dinamicii instituţionale. 

Lachmann menţiona că „schimbarea neanticipată în instituţiile spontane 
poate să compromită coerenţa structurii instituţionale în ansamblul său, în plus, 
poate ameninţa înseşi dispoziţiile instituţiilor construite”. 

Din punct de vedere pragmatic, conceperea instituţiilor trebuie astfel 
realizată încât să poată asimila şi integra permanent schimbarea, respec-

tând principiul flexibilităţii, fără ca aceasta să afecteze ansamblul structurii 
instituţionale şi mai ales ordinea juridică a acestora. Noţiunea de „interstiţii” 
între ordinea de natură juridică şi regularităţile proprii funcţionării pieţei 
reprezintă elementul crucial al coerenţei dinamice a sistemului instituţional. 
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Interstiţiile permit o acumulare de „sedimente” generate de evoluţia instituţiilor 

spontane, astfel încât coerenţa ansamblului să fie menţinută. 
Dinamica instituţională se desfăşoară într-o matrice interstiţială care 

leagă mai multe forme şi tipuri de instituţii. Una dintre căile de a clarifica 
problema raporturilor dintre dinamica instituţională şi procesele economiei de 
piaţă este funcţionarea instituţiilor din punctul de vedere al agenţilor. Instituţiile 
nu sunt importante numai pentru asigurarea coordonării planurilor diferiţilor 
agenţi, dar şi pentru elaborarea şi transpunerea practică a acestor planuri, 
ceea ce înseamnă influenţă directă asupra relaţiilor complexe cu agenţii 
economia. 

2.3. Instituţiile şi reducerea incertitudinii 

În elaborarea preceptelor teoretico-metodologice, ca şi a instrumentelor 
practice, autorii teoriilor moderne ale sistemelor instituţionale pornesc de la 
necesitatea de a ţine seama de timp şi incertitudine, doi factori dificil de luat 

în considerare în calculele previzionale. 
Din acest punct de vedere, O'Driscoll şi Rizzo [7] subliniază că „timpul şi 

incertitudinea radicală favorizează respectarea de reguli şi dezvoltarea de 
instituţii” ca un prim şi important instrument de contracarare a incertitudinii şi 
necunoscutului. 

Pe baza metodei interpretative (weberiene – Verstehen), a celei praxeo-
logice şi a subiectivismului austriac, Lachmann şi-a propus să fundamenteze 
conceperea unei teorii generale a instituţiilor, într-o lucrare de amplă referinţă 
[6]. În cadrul acestei teorii, noţiunea de „plan” apare ca o construcţie ideală şi 
ideatică (ideal type), spre deosebire de concepţiile care sunt specifice „formelor 
recurente de acţiune, fără a face referiri la semnificaţia pe care astfel de acţiuni 
o au pentru individul care acţionează”. Teoria instituţională a lui Lachmann 
vizează reducerea anumitor fenomene la acte mintale umane, aşa cum 
acestea se manifestă în planuri. Explicaţia cauzală a acţiunii umane, constă în 
faptul că efectul acţiunii, în forma sa imaginată, adică sub formă de obiectiv, 
precede cursul prezent al acţiunii şi, în consecinţă, trebuie să fie considerat 
drept cauză. 

În societate, acţiunile individuale, cel mai adesea, se confruntă cu cele 
ale altor agenţi. Prin urmare, fiecare plan trebuie corelat cu acţiunile altor 
entităţi, persoane fizice sau juridice, ceea ce necesită un volum mare de 
informaţii şi cunoştinţe vizând planurile altora, suplimentar faţă de caracterul 
restrictiv al resurselor de producţie. 

Înţelese în sensul larg al regularităţii sociale de comportament [8], 
instituţiile includ noţiunea mai restrânsă de „reguli”, începând cu cele mai puţin 
codificate, (cutumele) până la cele mai codificate, cum sunt regulile de drept 
[9]. Din acest punct de vedere, sistemele instituţionale integrate funcţional 
constituie „puncte de orientare” care permit o mai bună poziţionare 
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informaţională a agenţilor şi elaborarea de anticipări. Instituţiile pot fi 
considerate ca maşini de gândit, modele informaţionale complexe, care 
servesc la efectuarea controlului asupra factorilor de incertitudine, diminuând 
magnitudinea entropiei [10]. Specialiştii sunt unanimi în recunoaşterea rolului 
instituţiilor într-o societate modernă, ca element fundamental care permite 
mulţimii de agenţi economico-sociali să-şi coordoneze, pe diferite orizonturi de 
timp, planurile şi acţiunile lor, în încercarea individuală şi colectivă de a-şi 
maximiza funcţii de utilitate. Situaţia în sens larg a decadentului va depinde 
într-o măsură destul de importantă de poziţia sa faţă de instituţii, de nivelul 
general al cunoştinţelor sale şi de gradul de diseminare a acestora, ca şi a 
incitaţiilor şi constrângerilor instituţionale cărora trebuie să le facă faţă. 

Ca unităţi epistemologice pertinente pentru înţelegerea fenomenelor 
economiei şi a acţiunilor care stau la originea lor [11], instituţiile contribuie cu 
elemente informaţionale de esenţă ia elaborarea planurilor şi programelor 
agenţilor economici şi sociali, astfel că, pe lângă funcţia coordonatoare, 
instituţiile intervin în amontele formării preferinţelor şi alegerilor individuale în 
înseşi procesele percepţiei şi gândirii. Filosofia pragmatică americană face 
direct referinţă la problema articulării între procesele mentale şi acţiune, 
întrucât formarea obişnuinţelor şi a convingerilor (credinţelor) constituie 
mijlocul prin care fiinţele umane caută securitatea şi fiabilitatea anticipaţiilor. 

Instituţiile nu coordonează doar indivizi diferiţi, dar şi omogenizează 
reprezentările lor, stabilind o continuitate între trecut (obişnuinţe bazate pe 
experienţă) şi viitor (anticipaţiile bazate pe convingeri). În această privinţă, 
Commons [12] foloseşte conceptul de „futurity”, iar Runde [13] de „viitor 
imaginat”, prezentând un grad ridicat de convergenţă a opiniilor şi 
mentalităţilor. 

Deşi rolul anticipaţiilor este recunoscut de vreme îndelungată (filosoful 
englez Bertrand Russel sublinia că, înainte de toate, scopul ştiinţei este 
predictiv) în fundamentarea procesului de decizie la toate nivelurile societal-
economice, elementele componentei de rutină ale acestora sunt, în schimb, 
avute în vedere de mai puţină vreme, în cadrul unei concepţii extinse de 
raţionalitate [14]. Raţionalitatea, într-adevăr, este reductibilă la deliberări şi la 
calcule conştiente, care, pentru a fi realiste, ridică probleme complexe de 
incertitudine, în general cunoscute. 

În prezent, asistăm la manifestarea tendinţei de afirmare a corelării 
ierarhizate a diferitelor procese mentale. Funcţiile superioare, ca, de exemplu, 
calculele strategice, apar ca urmare a funcţiilor inferioare, cum sunt instinctele, 
emoţiile, obiceiurile şi intuiţiile. În special obiceiurile şi rutina permit 
economisirea unor funcţii cognitive necesare noilor situaţii pentru care nu 
există încă o rutină satisfăcătoare. Garanţia unei soluţii adecvate, a unor reacţii 
adaptive sau creative la problemele procesului decizional, într-o economie 
modernă, nu poate fi decât o îmbinare optimă, armonioasă, a deliberărilor şi 
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rutinei instituţionale. Urmărirea unor reguli, pentru a desfăşura un ansamblu de 
activităţi (sarcini) obişnuite şi recurente, permite asigurarea unor niveluri 
superioare de atenţie, necesare situaţiilor inedite sau strategice. Or, tranziţia la 
economia de piaţă, în ţara noastră şi nu numai, abundă uneori în strategii 
efemere, care nu sunt nici suficient corelate şi, pe cale de consecinţă, nici 
operaţionale. Instituţiile pot câştiga foarte mult în materie de capacitate dacă 
vor trage învăţămintele necesare din analiza retroactivă a eşecului strategiilor. 
În pofida ineditului cvasicopleşitor şi a frecvenţei schimbărilor în procesul 
construcţiei instituţionale, în perioada de tranziţie, instituţiile trebuie să 
reprezinte şi un anumit grad de continuitate şi stabilitate care autorizează şi 
stimulează reactivitatea şi/sau creativitatea agenţilor economici, permiţându-le 
să-şi concentreze atenţia asupra problemelor şi situaţiilor de importanţă 
deosebită. 

De exemplu, dacă agenţii economici ar şti de la bun început că, în ceea 
ce priveşte mărimea TVA şi a altor stimulente, reglementările şi instituţiile 
adiacente acestora nu se vor schimba pe termen mediu/lung, atunci judecăţile 
lor vor fi concentrate pe alte aspecte majore în materie de strategii. Se poate 
trage concluzia că există o complementaritate, şi nu o opoziţie, între procesele 
mentale ale raţionalităţii şi obişnuinţei, ale vigilenţei şi rutinei, generată de 
însăşi stabilitatea instituţională. Astfel, cel puţin din acest punct de vedere, 
dispare dilema permanenţă-flexibilitate, deoarece regulile durabile autorizează 
reactivitatea, lăsând spaţiu pentru conceperea unui mecanism de schimbare 
endogenă, impulsionat de către agenţii economici, graţie flerului şi intuiţiilor 
rutiniere. 

2.4. Procesele de piaţă şi dinamica instituţională 

În teoriile economico-sociale, una din marile probleme este reprezentată 
de identificarea unei interfeţe suficient de clar conturate între concepţiile 
subsocializării şi suprasocializării individului. Potrivit opiniilor lui Boettke, 
concepţia subsocializată elimină contextul în interiorul căruia se formează 
preferinţele şi se fac alegerile, iar cea suprasocializată elimină puterea 
indivizilor în formarea lumii sociale. Apare evident că nici una dintre cele două 
abordări nu este satisfăcătoare. Instituţiile reprezintă atât „constrângeri, cât şi 
produse ale comportamentului uman, iar analiza socială trebuie să fie pregătită 
să se confrunte cu această interacţiune complexă” [15], desprinzând 
combinarea cauzalităţilor instituţionale şi individuale. 

Reprezentanţii instituţionalismului semnalează că procesele economico-
sociale vor avea întotdeauna un grad mai mare sau mai mic de necunoscut şi 
nedeterminare, din punctul de vedere al impactului aleatoriu şi, respectiv, al 
predicţiei. Aceasta reprezintă nu doar o parte a „ignoranţei” şi „neputinţei” 
umane, dar şi un spaţiu de apariţie a noutăţilor, oportunităţilor şi schimbărilor, 
generatoare de posibile creativităţi şi eficientizări, cu condiţia fructificării lor de 
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către cei care reuşesc să îmbine buna pregătire teoretică şi profesională cu 
arta, virtuozitatea şi flerul (intelligenti pauca). 

Apariţia de elemente noi în domeniul economico-social are un rol de 
primă însemnătate pentru înţelegerea schimbărilor, crearea, modificarea 
structurii şi desfiinţarea sistemelor şi subsistemelor instituţionale. Evoluţia 
instituţională este un proces de ajustare continuă la noi cerinţe şi realităţi în 
continuă schimbare. Pentru a asigura caracterul eficient al desfăşurării 
activităţii instituţiilor, într-un interval definit de timp, ajustările, care cronologic 
urmează fazei iniţiale de construcţie instituţională, pot fi realizate prin căi 
inedite (originale) sau mimetism, fiecare trebuind să răspundă convergent unei 
nevoi practice sau unei modificări din realitatea economico-socială. 

În cadrul ajustărilor, un loc deosebit revine mimetismului instituţional, 

care nu trebuie nici neglijat, dar nici absolutizat (in medio stat virtus!). 
Preluarea şi adoptarea de către România a acquis-ului comunitar, ca şi a 

altor reglementări la nivel comunitar reprezintă un exemplu relevant de 
construcţie instituţională, în sensul ajustărilor şi mai ales al mimetismului impus 
de durabilitatea în timp a unor instituţii şi mecanisme ale UE. 

În concepţia lui Menger, rolul copierii şi imitării unor şabloane sau 
modele instituţionale, considerate funcţionale, este deosebit de important în 
perioada creării de noi instituţii ca mecanism de omogenizare, standardizare 
(globalizare), în sens pozitiv, a comportamentelor umane în general şi ale 
agenţilor economici în special. Cu toate acestea, mimetismul instituţional 

poate fi asociat unui proces evolutiv, fără a fi legat indisolubil de criteriul 
eficienţei [16]. Încercând să clarifice termenul de cauzalitate cumulativă, 

utilizat în lucrările lui Veblen [17] încă la începutul secolului al XX-lea, Hodgson 
[16] arată că dinamicile instituţionale pot fi asimilate unor fenomene de întărire 
(renforcement) şi de „zăvorâre” (verrouillage) sau „blocare”. 

Fără îndoială, mimetismul instituţional poate avea o anumită contribuţie 
în ceea ce priveşte difuzarea anumitor practici şi comportamente, adiţional la 
mimetismul care se desfăşoară spontan (extrainstituţional), pe seama altor 
factori de influenţă. Oricum, prin selecţionarea (impunerea) anumitor compor-
tamente considerate a fi cele mai potrivite pentru propriile interese şi/sau 
pentru interesele socio-economice generale, instituţiile riscă să diminueze o 
mulţime potenţial mare de comportamente, asigurând astfel impunerea 
anumitor reguli, independent de eficienţa lor. 

Simpla copiere instituţională după modele preexistente în ţară sau 
străinătate, aidoma standardizării aplicate fără discernământ unei diversităţi de 
situaţii concrete istorice, chiar dacă pentru moment se poate considera ca 
singura soluţie posibilă, în practică, mai devreme sau mai târziu, nu reprezintă 
soluţia optimă, dat fiind faptul că nu respectă egalitatea între costurile şi 
beneficiile marginale sociale, ia nivel de individ, instituţie sau întreaga 
colectivitate. Creşterea eficienţei şi a capacităţii instituţionale, de regulă, 
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vizează descentralizarea (cu asigurarea coordonării şi coerenţei la niveluri 

superioare şi inferioare), debirocratizarea şi creşterea capabili taţilor 

profesionale ale personalului, pe bază de cooperări şi parte ne riate din cele 

mai diferite zone interdependente. 
Pentru a se asigura eficienţa funcţionării sistemului instituţional, la 

nivelurile micro şi macroeconomic, este nevoie de realizarea unei coerenţe 

durabile, permanent monitorizate, a verigilor şi componentelor sistemului 

respectiv, care să îmbine continuitatea (permanenţă) cu flexibilitatea şi 
schimbarea, potrivit cerinţelor inerente ale diversităţii, la fiecare nivel de 
analiză. 

Pentru a răspunde criteriului fundamental al eficienţei instituţionale este 
nevoie să se urmărească în mod obiectiv dacă nu cumva instituţiile existente 
sau chiar cele nou create, care progresiv se întăresc uneori formal, devin 
neadecvate cerinţelor contemporane, tendinţelor şi perspectivei de dezvoltare 
a ştiinţei şi tehnologiei sau condiţiilor materiale şi spirituale ale indivizilor 
societăţii, în general, aflate în continuă schimbare, inclusiv sub influenţa 
comportamentului creativ a! agenţilor şi entităţilor economico-sociale, fără o 
încadrare strictă într-un cadru juridic instituţional formal. 

Referindu-ne la cazul economiilor de piaţă emergente, prea multă şi 
frecventă „creaţie instituţională”, mai ales prin schimbarea repetată a unor 
instituţii cu altele, ca pretinsă dovadă a „progresului” reformei, poate conduce 
la efectele negative ale instaurării instabilităţii, neîncrederii, lipsei de autoritate, 
fragilităţii instituţionale, la irosirea de importante resurse materiale şi umane şi, 
ceea ce este total de nedorit, la întârzierea practic a reformei. O instituţie a 
pieţei, o dată creată, este de preferat să-şi îmbunătăţească şi să-şi ajusteze 
activitatea, competenţele şi nu să fie Ia nesfârşit, mai mult sau mai puţin 
„radical”, schimbată cu altele, ceea ce echivalează cu un consum suplimentar 
de timp, bani şi capital uman, fără nici o finalitate sau cu finalitate relativ 
scăzută. Oricum, nu este o soluţie acceptabilă proliferarea instituţională în 
profunzime şi extensiune dincolo de anumite limite operaţionale. Ea este mai 
degrabă un semn ai incapacităţii instituţionale, al creşterii paralelismelor şi 
suprapunerilor inutile şi chiar dăunătoare. Concordanţa dintre capacitatea 
instituţională şi cerinţele realităţii economico-sociale, în continuă schimbare, se 
va realiza întotdeauna cu un decalaj de timp, care, în general, trebuie 

minimizat. 

Întârzierea în timp a creării şi funcţionării instituţiilor (instituţional time-
lag) este generată de faptul că progresele economico-sociale, realitatea, total 
sau parţial, invalidează nu suficient de rapid şi transparent eficienţa, respectiv 
funcţionalitatea unor instituţii preexistente. Cu alte cuvinte, inerţia instituţională 
poate genera contradicţii în ceea ce priveşte compatibilizarea instituţiilor cu 
realitatea economică actuală şi, de aici, să conducă ia incoerenţe, inadecvări şi, 
în general, la ineficientă. În această privinţă, celeritatea creării de instituţii prin 
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acte normative şi intrarea lor în activitate cât mai repede cu putinţă reprezintă 
cerinţe elementare ale procesului de întărire a capacităţii instituţionale. 

Problema identificării disfuncţionalităţilor care apar ca urmare a 
decalajului în timp dintre instituţii şi cerinţele de evoluţie favorabilă (eficientă) a 
realităţii este pe cât de complexă, pe atât de dificil de soluţionat, întrucât ea 
implică un nivel ridicat de pregătire profesională şi cunoaştere a realităţilor ia 
mai multe niveluri (parlament, guvern, justiţie, ministere, societate civilă etc), o 
transparenţă şi o comunicare de calitate, la nivel intra şi interinstituţional. 

Discrepanţa instituţie-realitate, adesea, poate fi generată şi de o parte din 
mentalităţile şi rutinele trecutului, rezultate din tendinţa inerţială de 
autoconsolidare birocratico-instituţională, incapacitatea de a renunţa ia practici 
manageriale vetuste. Pe de altă parte, această discrepanţă se datorează noilor 
practici ale creativităţii umane, care apar într-un proces evolutiv cu legităţi 
foarte greu, dacă nu chiar imposibil, deocamdată, de a fi cunoscute anticipat, 
într-un grad satisfăcător, pentru realizarea dezvoltării durabile. 

Se constată, în general, că existenţa, evoluţia şi perpetuarea anumitor 
instituţii nu sunt direct condiţionate de principiile eficienţei acestora, ceea ce 
poate conduce la o situaţie gravă pentru starea unei societăţi sau economii. 

În vederea înlăturării acestui mare neajuns, realizarea sincronizării dintre 
dinamica reorganizărilor de diferite amplitudini şi profunzimi ale aspectelor 
vieţii economico-sociale şi structura instituţională eficientă reprezintă unica 
soluţie. Realizarea acestei sincronizări presupune evident efortul coparticipativ 
ai tuturor celor implicaţi în crearea unei societăţi libere, democratice, bazate pe 
îmbinarea eficienţei economice cu justiţia socială, pe echilibre în marile 
domenii (social, economic, tehnologic şi ecologic). 

Viteza (şi operativitatea) cu care se face o astfel de sincronizare este de 

o importanţă crucială. Câteva principii fundamentale reţin atenţia
1
: just jp time, 

festina lente, trial and enror, par in părem non habet imperii, primum vivere 
deinde filosofare, caeteris paribus; leaming by dotng etc. Oricum, bătălia cu 
timpul pentru realizarea unei viteze adecvate a sincronizărilor rămâne o 
provocare în funcţie de rezolvarea căreia se poate realiza sau nu criteriul 
eficienţei economice şi sociale a instituţiilor. 

2.5. Soluţia instituţională a conflictelor de interese 

Apariţia de noutăţi, în general ca factor cu impact restructurativ asupra 
Instituţiilor, poate genera o serie de tensiuni, nemulţumiri de ordin social şi, mai 

                                                        
1
 Just in ffme = tocmai la timp; festina lente = grăbeste-te încet; trial and error = încercare 

şi eroare; par in părem non habet imperii = egalii între ei nu au situapi privilegiata; primum 

vivere deinde filosofare = mai întâi să practici si apoi să filosofezi; caeteris paribus = 

celelalte condiţii fiind neschimbate; leaming by doing = învăţare din practică. 
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ales din punct de vedere juridic, întrucât dinamismul proceselor de piaţă are o 
influenţă deformativă asupra ordinii sociale. 

Apariţia conflictelor de interese, ca şi a grupurilor de interese, recompu-
nerea şi evoluţia acestora trebuie avute în vedere la orice construcţie sau 
restructurare instituţională, care, cum este cunoscut, are o funcţie evidentă de 
coordonare, întrucâtva cu caracter politic, prin care îşi exercită prerogativele şi 
regulile. Caracterul eterogen al agenţilor cu manifestări subiective şi cognitive 
diferite, în funcţie de statutul tor economic şi social, precum şi de obiectivele 
urmărite, presupune un asemenea sistem de instituţii care să permită 
diminuarea divergenţelor, conflictelor şi contradicţiilor dintre aceştia. Instituţiile 
trebuie să opereze în direcţia stingerii sau reducerii conflictelor respective, 

inclusiv printr-o coordonare eficientă, şi nu să contribuie, conştient sau 
inconştient, ta agravarea acestora, în mod latent sau exploziv. 

În cazul în care nu se acţionează într-o astfel de direcţie, instituţiile riscă 
să-şi mărească greutăţile de funcţionare, care sunt şi aşa destul de mari, ca 
urmare a provocărilor produse de noile fenomene obiective (noi practici, 
crearea de oportunităţi, inovaţii tehnologice) care nu sunt încă reglementate şi 
generează oricum „dezordine”. Procedurile de reglementare a conflictelor sunt 
un suport esenţial pentru numărul, volumul şi celeritatea realizării tranzacţiilor 
şi o sursă pentru securizarea şi verosimilitatea anticipaţiilor. 

Ca urmare a apariţiei unor noi oportunităţi şi tehnologii, instrumentarea 
juridico-economică a unor noi modalităţi de reglementare a conflictelor – care 
să definească şi să stabilească ce este obligatoriu, interzis sau permis – apare 
ca o condiţie sine qua non a bunei funcţionalităţi şi a capacităţii instituţionale. 

Dacă prin adoptarea mimetismului instituţional nu se reuşeşte în măsură 
suficientă să se elaboreze noi reguli, în scopul reglementării conflictelor, 
trebuie avută în vedere şi varianta unei evoluţii instituţionale cvasiproprii, pe 

bază de selectivitate şi creativitate, ceea ce implică un proces voliţional 
(volitional process) din partea decidenţilor [18], înţelegând că procesul 
economic include o „cauzalitate circulară în care voinţa individuală şi 
exprimarea sa obiectivă, alegerea, sunt concomitent cauza şi consecinţa 
regulilor de lucru (working rules)” [19]. Noile reguli şi instituţii au nevoie de 
autoritate şi legitimare din partea celor pe care acestea îi deservesc. 

Într-o economie cu piaţă emergentă, aplicarea legilor (enforcement of the 
laws) şi autoritatea instituţiilor reprezintă piatra unghiulară a eficienţei 
instituţionale, al cărei suport de bază nu poate fi decât parteneriatul privat-
public, înţeles în cea mai cuprinzătoare accepţiune a sa. 

Instituţia este concepută ca b grupare socială legitimă, care desfăşoară 
acţiuni colective, menite să controleze, să elibereze şi să extindă câmpul de 
acţiune individuală, cu scopul de a mări eficientele de natură economică, 
tehnologică, socială şi ecologică, ca expresie a intereselor generale, care pot 
coincide sau nu cu cele ale guvernanţilor. Regulile de acţiune colectivă se pot 
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referi la latura cognitivă a instituţiilor, la o latură politică a acestora sau la 
îmbinarea deliberată a ambelor. Aceste reguli stabilesc în ce condiţii se poate 
instrumenta în organizaţii cooperarea voluntară, ceea ce presupune reguli de 
funcţionare generală, modalităţi de reglementare a conflictelor, de repartizare a 
beneficiilor şi a obligaţiilor legate de cooperare şi de guvernare. 

Reglementarea, care, într-un fel, vine de sus, dinspre ordinea globală 
către procesele microeconomice, joacă un rol major. Ordinea juridică constituie 
o matrice instituţională a tortelor pieţei sau o instituţie externă care evoluează 
în strânsă dependenţă faţă de procesele economice. Funcţiile sale rezidă în 
garantarea principiilor fundamentale ale pieţei şi corectarea imperfecţiunilor 
acesteia. Dimpotrivă, în cadrul fiecărei afaceri, se află o ordine juridică prin 
intermediul căreia se defineşte intrinsec şi se ordonează, potrivit unor reguli 
instituţionale supuse regulilor de drept, condiţiile şi modul de desfăşurare a 
tranzacţiei respective. Ordinea de drept evoluează o dată cu procesul eco-
nomic, se caracterizează prin schimbări ale reglementărilor şi comporta-
mentelor. 

În cadru! oricărei societăţi, distincţia dintre instituţiile spontane şi cele 
construite, cu mare durabilitate în timp, este destul de dificil de realizat. 
Regularităţile care apar din interacţiunea numeroşilor agenţi economici, pe de o 
parte, întotdeauna sunt structurate de către condiţiile instituţionale iniţiale. Pe 
de altă parte, aceste regularităţi sunt selecţionate (sau interzise) şi uneori 
impuse mulţimii integrate de operatori. Normele de desfăşurare a acestor 
regularităţi nu reprezintă rezultatul unei propagări a mimetismului, ci produsul 
unei decizii deliberate. Chiar şi regulile proprii anumitor organizaţii particulare 
dovedesc faptul că acestea reprezintă simultan voinţa guvernanţilor, 
conformarea la regimul juridic şi adaptarea la mediu. 

 



3. SCENARII INSTITUŢIONALE DE REFORMĂ 

 

3.1. Provocările reformei instituţionale 

Problemele instituţionale 

Cunoaşterea propunerilor de reformă instituţională a UE, preconizate 
ante şi postextinderea acesteia, constituie o cerinţă minimă obligatorie pentru 
un cerc mai larg de specialişti români, astfel încât, în cadrul negocierilor 
România-UE, să existe o bază solidă de pornire, cu luarea în calcul a diferitelor 
variante de reformă instituţională a UE, în perspectiva extinderii sale, din 
punctul de vedere al convergenţei/divergenţei acesteia cu interesele naţionale 
ale României. 

Consiliul European de la Cologne (iunie 1999) a convocat Conferinţa 
interguvernamentală a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, cu 
următoarele probleme la ordinea de zi: 

 componenţa comisiei; 

 sistemul de vot; 

 dispoziţii referitoare la cooperările consolidate (reinforced 
cooperaţions). 

Acordul dat la 26 ianuarie 2000 de către Comisia Europeană, potrivit art. 
48 din Tratatul asupra Uniunii Europene privind revizuirea tratatelor, se referă 
la o serie de posibile opţiuni şi căi de reformă instituţională ale UE. Astfel, 
Comisia propune ca numărul maxim al deputaţilor europeni să nu depăşească 
700 de persoane, care, într-o anumită proporţie, să fie aleşi pe liste comune la 
nivel european. În privinţa componenţei Comisiei, se fac două variante de 
propuneri: 

 stabilirea la 20 a numărului comisarilor, cu un sistem de rotaţii 
prevăzut prin tratat şi bazat pe principiul egalităţii statelor 
membre; 

 includerea în componenţa Comisiei a câte unui reprezentant al 
fiecărui stat membru, ceea ce ar presupune reconsiderarea de 
fond a organizării şi mecanismului de funcţionare a Comisiei. 

În oricare din variante, prin Tratat ar urma să se prevadă că fiecare 
comisar va trebui să demisioneze la cererea preşedintelui Comisiei. 

O altă propunere importantă a Comisiei se referă la completarea 

sistemului jurisdicţional al UE, în scopul îmbunătăţirii funcţionării Curţii 
Europene de Justiţie şi al conferirii unei dimensiuni jurisdicţionale luptei 
împotriva fraudei, în cadrul bugetului comunitar. 
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Înainte de extinderea UE, se preconizează şi reforma celorlalte instituţii şi 
organe ale Comunităţilor Europene, dintre care menţionăm: 

 limitarea numărului membrilor Curţii de Conturi; 

 Comitetul Economic şi Social ar trebui să fie reprezentat într-o 
proporţie mai mare de către societatea civilă europeană, iar 
numărul reprezentanţilor săi să fie stabilizat; 

 componenţa Comitetului Regiunilor ar trebui, de asemenea, să 
fie stabilizată, iar votul cu majoritate calificată să înlocuiască, în 
cea mai mare parte a situaţiilor, obligativitatea unanimităţii, la 
care nu ar trebui să se recurgă decât în cazuri serioase bine 
justificate, astfel încât să se menţină eficienţa şi fluenţa 
procesului decizional după extindere. 

În avizul Comisiei se mai fac o serie de propuneri menite să simplifice 

şi eficientizeze procedurile decizionale ale UE, să le facă mai coerente, şi 

anume: 
a) Întărirea legăturii între procedura de codecizie şi votul cu majoritate 

calificată, în cazul deciziilor legislative; 
b) extinderea unei politici comerciale comune la toate serviciile, 

investiţiile şi drepturile de proprietate intelectuală; consolidarea 
competenţelor Parlamentului European în materie de comerţ; 
suprimarea dreptului de cooperare. 

Reformatorii sistemului de vot în cadrul Consiliului consideră că sunt 
necesare clarificări în ceea ce priveşte reponderarea voturilor şi dubla 

majoritate simplă posibil de obţinut de îndată ce aceasta va întruni 

majoritatea simplă a numărului de state membre şi majoritatea simplă a 
populaţiei totale a UE extinse. 

Avându-se în vedere caracterul mai neomogen al UE ca urmare a 
extinderii, fără a se reduce coeziunea comunitară, este convenabil ca anumite 
state membre, reprezentând cel puţin o treime din numărul total al acestora, să 
coopereze pentru a realiza un nivel de integrare mai avansat, comparativ cu 

cel atins de toate ţările membre. Comisia recomandă revederea dispoziţiilor 
actuale ale Tratatului privind cooperările consolidate şi a modului de percepţie 
a acestora în anumiţi termeni ai definirii politicii externe şi ai securităţii comune 
a UE. 

Comisia mai face o serie de alte recomandări în legătură cu revizuirea 
tratatelor, a cărei abordare in extenso şi redactare au fost încredinţate 
Institutului Universitar European din Florenţa, în cadrul unui studiu special, 
elaborat de către un grup de profesori de drept şi coordonat de către Ines 
Meny, director al Centrului Robert Schuman al Institutului Universitar 
European, şi Klaus Ehlermann, profesor în cadrul institutului. Principalele 
propuneri şi recomandări ale studiului vizează înlocuirea actualului tratat 

printr-un tratat fundamentai al UE, care să includă mai ales dispoziţiile 
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instituţionale (componenţă, funcţii, proceduri de vot), obiectivele politicilor 
Uniunii, precum şi dispoziţiile referitoare la fundamentele Uniunii, drepturile 
fundamentale şi cetăţenia europeană. Tratatul fundamental va mai cuprinde şi 
două protocoale privind politica externă, securitatea comună şi cooperarea 

politică şi judiciară în domeniul penal. 
Parlamentul European a adoptat (noiembrie 1999) o rezoluţie prin care 

se arată necesitatea ca, în vederea extinderii, să se întărească eficienţa, 

transparenţă şi democratizarea instituţiilor UE, în scopul creşterii 

credibilităţii acesteia în faţa cetăţenilor. Totodată, Parlamentul este susţinător al 
constituţionalizării tratatelor, în scopul consolidării drepturilor statelor 

membre şi ale cetăţenilor acestora, precum şi al clarificării competenţelor 
instituţiilor comune, al votului cu majoritate calificată şi al codeciziei care 

trebuie să devină modul normal al procesului luării deciziilor legislative. 

Preşedintele Comisiei ar urma să fie învestit cu puterea de a destitui un 
membru al echipei sale şi de a ridica problema de încredere în faţa 
Parlamentului European. 

În cadrul altor propuneri de reformă pe care Parlamentul doreşte să le 
promoveze, menţionăm, de asemenea, clarificarea dispoziţiilor referitoare la 
posibilitatea unei demiteri colective a Comisiei şi cererea de a putea exercita, 
împreună cu Consiliul, dreptul de a sesiza Curtea de Justiţie cu scopul de a 
obţine demisia din oficiu a unui membru al Comisiei. Parlamentul doreşte o 
capacitate de acţiune care să se bazeze pe mijloace militare credibile via mai 
ales integrarea Uniunii Europei Occidentale, după un calendar precis, precum 
şi o flexibilizare a dezbaterilor care să reducă posibilitatea de blocaj a vreunuia 
dintre statele membre, în condiţiile respectării cadrului instituţional al UE. 
Personalitatea juridică a UE ar trebui să-i permită dispunerea de un statut 
internaţional şi o putere de negociere corespunzătoare, paralel cu crearea unui 
nou dispozitiv normativ prin care să i se atribuie Parchetului European funcţii 
de anchetă după schema propusă în Corpus Juris – document de reflecţie 
asupra protecţiei penale a intereselor financiare ale UE, a cărui elaborare a fost 
încredinţată unor cercetători de către Comisie şi Parlamentul European. 

 

Opinii privind reforma instituţională a UE în condiţiile extinderii 

Problemele reformei instituţionale lăsate spre soluţionare după Tratatul 
de la Amsterdam (1997, prezentarea Agendei 2000 ia Parlamentul European) 
au fost reluate în iunie 1998, la Consiliul European de la Cardiff, şi, în 
continuare, abordate la întâlnirile ulterioare „la vârf” ale UE, accentul punându-
se pe negocierile privind componenţa Comisiei Europene (CE) în condiţiile 
extinderii UE, sistemul de vot, precum şi pe dispoziţiile referitoare ia 
cooperările consolidate. 

Cunoaşterea în detaliu a diferitelor opţiuni şi abordări în materie de 
reformă instituţională a UE constituie pentru România, implicit pentru 
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specialiştii acesteia, o condiţie sine qua non a desfăşurării cu succes a 
negocierilor de aderare şi a asigurării unui minim de eficienţă a pregătirii 
acestora pe parcursul perioadei de tranziţie. Ne vom referi în continuare ia cele 
mai semnificative aspecte ale propunerilor de reformă a cadrului instituţional al 
UE, aşa cum rezultă acestea din diferitele studii şi rapoarte întocmite de 
specialiştii UE în domeniile supuse reformării. 

 
Principii şi propuneri generale de reformă instituţională 

Potrivit articolului 48 din Tratatul UE privind revizuirea tratatelor Uniunii, 
la 26 ianuarie 2000, CE şi-a dat avizul în legătură cu elaborarea diferitelor 
variante posibile de reformă a acesteia, în acest scop făcându-se şi propuneri 
pentru includerea în tratat de articole noi. Astfel, CE este de acord cu 
menţinerea unui număr maxim de 700 de deputaţi europeni, aleşi pe liste 
comune, pentru ansamblul Europei. În legătură cu componenţa CE, se au în 
vedere două opţiuni posibile: 

 indiferent de numărul statelor membre UE în viitor, să se menţină 
doar 20 de comisari, aplicându-se un sistem de rotaţie prevăzut 
în tratat şi bazat pe principiul egalităţii statelor membre; 

 fiecare stat membru să aibă câte un reprezentant în CE, situaţie 
ce ar necesita modificări semnificative în organizarea şi 
funcţionarea Comisiei; în această situaţie, s-ar impune includerea 
unei prevederi în tratat, prin care fiecare comisar să-şi ia 
angajamentul de a demisiona la solicitarea preşedintelui de 
Comisie. 

Importante propuneri se fac de către CE şi în ceea ce priveşte 
completarea sistemului jurisdicţional al UE, în direcţia îmbunătăţirii modului de 
funcţionare a Curţii Europene de Justiţie (CEJ) şi a unei mai bune dimensiuni 
jurisdicţionale împotriva fraudelor asupra bugetului comunitar, 

Se consideră oportun ca, încă înainte de extinderea UE cu noi membri 
din zona centrai şi est-europeana, sâ se întreprindă reforme ale instituţiilor şi 
organelor UE, dintre care cele mai importante se referă la: 

 recurgerea la unanimitate doar în situaţii deosebite şi justificate, 

astfel ca votul cu majoritate calificată, în multe cazuri, să înlo-

cuiască obligativitatea în prezent a unanimităţii, ceea ce ar 
contribui la creşterea eficienţei şi operativităţii proceselor 
decizionale; 

 limitarea numărului membrilor Curţii de Conturi; 

 creşterea gradului de reprezentativitate a societăţii civile 

europene şi stabilizarea numărului membrilor acesteia; 

 stabilizarea Comitetului Regiunilor; 

  simplificarea, eficientizarea şi mai buna coordonare a 

procedurilor decizionale ale UE prin: a) întărirea legăturii dintre 
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procedura de codecizie şi votul cu majoritate calificată, în cazul 
deciziilor legislative; b) întărirea competenţei Parlamentului 
European în domeniul comerţului; c) extinderea câmpului de 
acţiune a politicii comerciale comune la toate categoriile de 
servicii, la drepturile de proprietate intelectuală şi la investiţii; 

 în privinţa sistemului de vot, în cadrul Consiliului, apare oportună 
reponderarea votului, precum şi adoptarea unui sistem demo-

cratic şi clar al dublei majorităţi simple, prin care o decizie cu 

majoritate calificată să fie acceptată de îndată ce aceasta ar reuni 
majoritatea simplă a numărului de state şi a populaţiei totale a 
UE extinse. 

Având în vedere caracterul destul de neomogen al UE extinse, cel puţin 
în privinţa nivelurilor de dezvoltare economico-socială a statelor, ca şi a 
profunzimii integrării, apare necesitatea ca o parte dintre ţările membre să aibă 
posibilitatea de a coopera între ele mult mai intens faţă de situaţia actuală. În 
acest sens, CE face recomandarea ca prezentele dispoziţii ale tratatului să fie 
revizuite în ceea ce priveşte cooperările întărite, precum şi extinderea 

acestora în anumite condiţii, pentru definirea politicii externe şi a securităţii 
comune a UE. 

Institutul Universitar European din Florenţa, căruia CE i-a solicitat un 
studiu privind reorganizarea tratatelor, a înaintat un raport amplu către CE la 15 
mai 2000 în această problemă. Raportul a fost elaborat de un grup de 
specialişti, coordonat de către Yves Mery, directorul Centrului Robert Shuman 
din cadrul institutului menţionat, şi Claus Dieter Ehlermann, profesor la 
respectivul institut. Studiul propune un nou tratat de bază al UE în locul celui 
existent, ale cărui dispoziţii fundamentale ar urma să fie totuşi menţinute. 

În raport se preconizează modificări importante ale dispoziţiilor 
instituţionale {componenţă, funcţii, proceduri de vot), ale obiectivelor politicilor 
Uniunii şi ale dispoziţiilor referitoare la bazele Uniunii, la drepturile 
fundamentale şi cetăţenia europeană. 

Tratatului de bază îi vor fi ataşate două protocoale privind politica externă 
şi de securitate comună, precum şi cooperarea poliţienească şi judiciară în 
materie penală. 

 
Reforma Parlamentului European 

Parlamentul European este de acord că UE va trebui să se pregătească 
foarte temeinic din punctul de vedere instituţional, organizatoric şi funcţional, 
înainte să aibă loc viitoarele extinderi ale UE. În principal, se au în vedere 
întărirea, eficientizarea, democratizarea instituţiilor UE, astfel încât aceasta să 
se bucure de un sprijin larg în rândul populaţiei comunitare, să reuşească să 
convingă în ceea ce priveşte plusul de avantaje pe care le oferă individului 
reformele avute în vedere sau în curs de implementare. 
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Reformele Parlamentului European trebuie să vizeze trecerea la 
aplicarea unor metode comunitare mai transparente, renunţându-se la cele cu 
„uşile închise”, ca şi constituţionalizarea tratatelor, prin care să fie consolidate 
drepturile statelor membre şi ale cetăţenilor acestora şi să se precizeze mai riguros 
funcţiile instituţiilor comune ale UE. 

Parlamentul sprijină măsurile de reformă prin care votul *cu majoritate 
calificată şi codecizia devin metode normale de lucru în procesele legislative, 
preşedintele CE are dreptul de a decide membrii echipei sale şi dispoziţiile tratatului 
privind demisia colectivă a CE. Parlamentul solicită ca, împreună cu Consiliul, să 
poată exercita dreptul de a sesiza Curtea de Justiţie pentru a obţine demisia din 
oficiu a unui membru al Comisiei. 

În ceea ce priveşte politica externă şi securitatea comună, propunerile 
vizează asigurarea unei capacităţi de acţiune bazate pe mijloace militare credibile, 
pe seama integrării Uniunii Europei Occidentale, după un calendar precis. 

Reforma instituţională a UE urmăreşte continuarea flexibilităţii în direcţia 
diminuării posibilităţii de blocaj a unui stat membru, oricare ar fi acesta, şi a 
menţinerii cadrului unic al instituţiilor UE care au personalitate juridică, pentru ca 
aceasta să dispună de puterea de negociere şi de un statut internaţional 
corespunzător. 

 
Reforma Comisiei Europene 
În condiţiile extinderii, fără îndoială, dimensiunea Comisiei Europene va 

suferi modificări a căror instrumentare va trebui să ţină seama tocmai de funcţiile 
Comisiei pentru a-i conferi acesteia o mărime optimă din punctul de vedere al 
numărului mărit de state membre. În acest sens, Franţa a propus (martie 1997) un 
efectiv de 10 comisari care ar putea ajunge până la 12, în cazul în care UE ar avea 
peste 20 de state membre. Această propunere, susţinută şi de Germania, a fost 
combătută de ţările membre de dimensiuni relativ reduse din cadrul UE, care ar fi 
fost în situaţia de a nu mai fi reprezentate direct prin comisari proprii. Pe de altă 
parte, Comisia a propus în ianuarie 2000 menţinerea la 20 a numărului de comisari, 
adică tot atâţia câţi sunt în prezent. Problema care se ridică în ambele variante este 
cea a modalităţi de desemnare a comisarilor. Dacă numărul de ţări membre va fi 
mai mare decât cel al comisarilor, se întrevăd, cel puţin până acum, două soluţii. 

O primă soluţie propune renunţarea la dispoziţia potrivit căreia guvernele 
sunt cele care desemnează comisarii, de comun acord cu preşedintele Comisiei 
(art. 214 din Tratat), şi atribuirea responsabilităţii formării colegiului de comisari 
numai preşedintelui Comisiei. Colegiul ar putea fi desemnat în funcţie de 
competenţa şi provenienţa geografică a candidaţilor, plecând de la o listă 
prezentată de Consiliu, ţinându-se seama şi de culoarea politică a acestora. 
Separarea statelor membre de alegerea comisarilor nu pare deloc să fie însă o 
propunere realistă, deoarece s-ar crea o serie de conflicte şi disensiuni între 
acestea, de fiecare dată când se va forma colegiul comisarilor. 

Cea de a doua soluţie presupune ca statele membre ale UE să-şi menţină 
atributul desemnării comisarilor, dar pe baza unui sistem prin rotaţie. Această 
formulă are dezavantajul dificultăţii de a identifica un sistem de rotaţie egalitar, 
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convenabil pentru toate statele membre. Este de presupus că ţările membre relativ 
mari ale UE se vor opune, întrucât ar trebui să aibă doar un singur comisar, în loc 
de doi câţi sunt în prezent, ceea ce ar determina o distanţare a ţărilor respective 
faţă de interesul unei bune funcţionări a UE. 

Dacă sistemul de rotaţie este înclinat în favoarea ţărilor mari, grupuri de ţări 
mici fiind reprezentate doar de un singur comisar, se va ajunge din nou la situaţia 

de la CIG din 1996, când tentativa de modificare a cadrului instituţional a 
eşuat. 

Oricum, ţările mici nu vor fi de acord cu soluţia de a nu avea fiecare comi-
sarul care să le reprezinte. Pe de altă parte, datorită dificultăţilor la care ne-am 
referit anterior, în ceea ce priveşte lentoarea procesului decizional în cazul unui 
mare număr de comisari, pare imposibil să se revină la situaţia „un comisar pentru 
fiecare stat membru”, în condiţiile extinderii UE de la 15 la 28 de state. Singura 
marjă de manevră (Fuchs E., 2000) pentru micşorarea efectivului de comisari este 
aceea ca statele mari membre să nu mai desemneze un al doilea comisar. Aceasta 
nu se poate realiza uşor, căci statele respective nu vor dori să piardă acest avantaj 
fără a obţine un altul în contrapartidă. 

O Comisie Europeană formată din 27 de comisari va avea mai puţine şanse 
de a funcţiona eficient, ţinând seama de dificultăţile existente în prezent, când sunt 
doar 20 de comisari. În cazul în care se face analogia cu guvernele, care, de 
regulă, sunt formate din 25-30 de membri şi care funcţionează totuşi, specialiştii 
susţin că practic guvernele au forţa de a acţiona, deoarece acestea dispun de un 
prim-ministru cu autoritate asupra miniştrilor, care, la rândul lor, au în subordine 
secretarii de stat. 

Reforma organizatorică şi funcţională a Comisiei Europene se află 
deocamdată în stadiul de propuneri şi dezbateri, care se pot separa în două mari 
grupări. Pe de o parte, ţările mari susţin necesitatea întăririi funcţionalităţii Comisiei 
prin renunţarea la o formulă „o ţară – un comisar” şi încredinţarea de misiuni 
punctuale comisarilor fără portofolii. În cazul în care s-ar conveni mărirea numărului 
de vicepreşedinţi (în prezent, fiind doar doi) care ar coordona un sector funcţional 
cu ajutorul a doi-trei comisari subordonaţi acestora. De exemplu, un vicepreşedinte 
al Comisiei ar putea să se ocupe de relaţiile externe ale comunităţii, având în 
subordine comisari specializaţi pe regiuni sau pe mari dosare transversale. 

Pe de altă parte, ţările membre UE mici .au reţineri faţă de o astfel de 
abordare a reformei Comisiei, întrucât se tem că, în acest fel, pot fi marginalizaţi 
comisarii lor naţionali cărora li s-ar atribui rolul de subalterni. Drept contraargument, 
reprezentanţii primei formule de reformare susţin că, în realitate, fiecare comisar va 
avea acelaşi drept de vot şi că posturile de vicepreşedinte nu vor fi rezervate doar 
pentru statele mari, ci vor depinde de autoritatea şi prestigiul candidaţilor. 

 
Problema unanimităţii şi a majorităţii calificate 
Având în vedere experienţa de până acum, precum şi perspectiva extinderii 

UE, marea majoritate a specialiştilor sunt în favoarea renunţării la regula 
unanimităţii, exceptând cazurile deosebite, în scopul asigurării unei eficiente 
corespunzătoare a procesului decizional. Aceasta, pentru faptul că o UE formată 
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din 27 de state membre, în condiţiile aplicării principiului unanimităţii, ar întâmpina 
obstacolul unui imobilism şi al unei lentori excesive în materie decizională. În acest 
sens, pot fi date multe exemple de soluţionare rapidă a uneia şi aceleiaşi probleme 
când aceasta a fost transferată de la regula unanimităţii la cea a majorităţii 
calificate. 

După cum rezultă din practica funcţionării UE, nici majoritatea calificată nu 
este scutită de tensiuni sau recurgerea la compromisuri. 

Potrivit prevederilor regulamentului interior al Consiliului, trecerea la votul cu 
majoritate calificată nu este legală decât dacă aceasta se decide de către 
preşedintele Consiliului sau dacă este cerută de o majoritate simplă a statelor. 
Oricum, majoritatea calificată constituie un mijloc de a forţa unele state cu opinii 
deosebite să se alinieze la o poziţie, ştiut fiind că statutul de minoritar nu le este 
avantajos în general, chiar dacă, în cazuri punctuale, le-ar putea fi util. Pentru 
anumite cazuri şi dispoziţii deosebite, desigur, majoritatea calificată nu exclude 
integrat aplicarea regulii unanimităţii sau adoptarea unei majorităţi „supercalificate” 
a statelor. De exemplu, unanimitatea s-ar putea aplica pentru problemele de 
politică externă şi securitate comună. Pentru o anumită perioadă, se poate obţine o 
oarecare marjă de flexibilitate. 

Domeniul surselor de energie, căruia îi este specifică şi o anumită particula-
ritate militară, de exemplu, ar trebui în continuare menţinut sub regula unanimităţii, 
având în vedere conexiunea directă a acestuia cu problemele de suveranitate. 
Dimpotrivă, majoritatea calificată ar putea fi extinsă, opinează unii specialişti UE, 
prin modificarea art. 175, paragraful 2 din tratat, la dispoziţiile de natură fiscală şi la 
cele privind amenajarea teritoriului, eroziunea solului şi gestionarea resurselor 
hidraulice (fără aspectele energetice). Sub regula dispoziţiilor cu majoritate 
calificată, parţial sau integral, ar putea trece, potrivit propunerilor multor specialişti 
UE, o serie întreagă de domenii şi activităţi comunitare, dintre care menţionăm: 
regulile de numire şi angajare într-o funcţie, care, dacă vor rămâne sub incidenţa 
unanimităţii, ar putea să genereze tensiuni şi negocieri interminabile privind 
alegerea persoanelor care obţin un titlu, o diplomă sau o funcţie în cazul extinderii 
la UE-27; dispoziţii definind acţiuni comune care riscă să fie blocate în procesul de 
punere a lor în practică, dacă nu le este aplicată formula majorităţii calificate; 
dispoziţii privind funcţionarea pieţei interne care tot mai mult ţin de codecizii etc. 

 
Situaţia actuală şi propuneri de reformare a sistemului 
de luare a deciziilor 
Consecinţele menţinerii regulilor de ponderare a voturilor pentru cazul în care 

se va trece de la UE-15 la UE-27 pot fi analizate pe baza extrapolării regulilor 
respective la dimensiunile extinse ale Uniunii comparativ cu o serie de posibile 
propuneri sau scenarii având ca finalitate tocmai înlesnirea şi fluenţa procesului 
decizional comunitar. 
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Analiza datelor din tabelul nr. 1 conduce la următoarele concluzii mai 
importante: 

a) dacă s-ar menţine aceeaşi procedură de repartizare a voturilor şi în 
cazul extinderii UE, procentajul populaţiei necesar pentru a atinge 
pragul majorităţii calificate se reduce de la 58,2% din totalul populaţiei 
la 53,3%, ceea ce arată că ipoteza de a pune în minoritate statele 
reprezentând o majoritate aritmetic este imposibilă ca număr de 
locuitori; 

b) În actuala situaţie, statele care compun minoritatea de blocaj 
reprezintă cel puţin 13,8% din populaţie, iar în condiţiile lărgirii UE, 
aceasta nu ar fi mai mult de 11,5% din totalul populaţiei UE-27, ceea 
ce nu semnifică nici pe departe o stabilire a reprezentativităţii 
democratice a procesului decizional, dat fiind pragul nou de peste 
50% al majorităţii calificate; 

c) Între partea statelor mari şi mici ale UE există un ecart important în 
ceea ce priveşte ponderea lor în populaţie şi în drept de vot (de 
exemplu, 0,53 pentru Germania, considerată cea mai defavorizată, şi 
22,5 şi 3,45 respectiv pentru Luxemburg şi Irlanda, care sunt cele mai 
favorizate), acest ecart în cazul UE-27 fiind pentru Franţa 12,2% din 
populaţie şi 7,5% din total voturi (rata raportului celor două procentaje 
trecând de la 0,63 la 0,61%); 

d) În componenţa UE-15, Franţa, Germania şi Anglia pot să formeze o 
minoritate de blocaj, ceea ce, în cazul UE-27, nu ar mai fi posibil, cele 
trei ţări fiind obligate să recurgă la sprijinul unor ţări de o importanţă 
egală cu cea a Italiei; 

e) În cazul UE-27, totalul ţărilor membre ale uniunii monetare şi 
economice (UME), adică UE-12, nu ar întruni majoritatea calificată 
dacă se adoptă ipoteza puţin probabilă că ţările mari s-ar alta 
împotriva celor mici. 

Având în vedere situaţia dezavantajoasă pentru ţările mari, în cadrul UE-
27, acestea solicită revizuirea modalităţii de ponderare a voturilor pentru a 
menţine/ameliora partea care consideră că li se cuvine din acest motiv; la CIG 
din 1996, propunerea de reponderare făcută de către Olanda a stabilit o 
creştere generală a drepturilor de vot diferenţiată după importanţa demografică 
a statelor. Această propunere, care ar putea fi însoţită de reducerea sub 71% a 
pragului majorităţii calificate, ar conduce la ameliorarea situaţiei în cazul 
Franţei. 
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Tabelul nr. 2 

Simulări ale majorităţii calificate (MC) şi ale minorităţii de blocaj (MB) 
 

 UE- 15 UE-27 

Situaţie 

actuală 

Dubla 

majoritate 

simplă 

Extrapolarea 

situaţiei 

actuale 

Propunerea 

olandeză 

Dubla 

majoritate 

simplă 

Total voturi în 
consiliu 

87  134 286  

Majoritatea 
calificată MC 
(în voturi) 

62  95 202  

Coaliţia mini-
mală de state 
necesare pen-
tru a atinge 
MC 

8 state 
Germania, 
Anglia, 
Franţa, Italia, 
Spania, 
Olanda, 
Grecia şi 
Belgia 

8 state şi 
50,01 % din 
populaţie 

14 state 
Germania, 
Anglia. 
Franţa, Italia, 
Spania, 
Olanda, 
Grecia, 
Belgia, 
Polonia, 
România, 
Cehia, 
Ungaria, 
Portugalia şi 
Suedia 

12 state 
Germania, 
Anglia, 
Franţa, Italia, 
Spania, 
Olanda, 
Grecia, 
Belgia, 
Polonia, 
România, 
Cehia şi 
Suedia 

14 state şi 
50,01% 
din 
populaţie 

Procentajul 
minim al 
populaţiei pen-
tru a atinge 
MC 

58,2%  53,3% 56,6%  

Minoritatea de 
blocaj în voturi 

26  40 85  

Coaliţie 
minimă de 
state necesară 
pentru a 
atinge MB 

3 state 
Germania, 
Anglia, Franţa 
sau Franţa, 
Italia, Spania 

3 state 
Germania, 
Anglia, 
Franţa 

4 state 
Germania, 
Anglia, 
Franţa, Italia 

4 state 
Germania, 
Anglia, 
Franţa, Italia 
sau 
Germania, 
Franţa, Italia 
şi Portugalia 

4 state 
Germania, 
Anglia, 
Franţa, Italia 

Procentaj 
minim al 
populaţiei 
necesar 
pentru a 
atinge MB 

13,8 13,8 11,5 14,7 11,5 

Sursa: Aceeaşi ca la tabelul nr. 1. 
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În rapoartele UE privind reforma instituţională, cel mai frecvent este 
recomandat sistemul dublei majorităţi, potrivit căruia adoptarea ar fi posibilă 

atunci când aceasta ar întruni majoritatea numărului statelor membre şi o 
majoritate a populaţiei totale a Uniunii. Această dublă majoritate ar putea fi 
simplă, după cum propune comisia, sau calificată. Avantajele dublei 

majorităţi ar fi următoarele: reflectarea unei duble naturi a UE, care este 

concomitent o uniune de popoare şi de state; înţelegere lesnicioasă pentru toţi 
cetăţenii UE; capacitatea de adoptare şi în cazul extinderilor succesive, fără a 
mai fi nevoie de reponderări care necesită negocieri dificile şi pe termen lung. 

Sistemul dublei majorităţi nu va submina statele mari ale UE, întrucât trei 
dintre acestea, cu populaţia cea mai numeroasă, au capacitatea de a bloca o 
hotărâre în cazul UE-15, în timp ce pentru adoptarea hotărârii respective este 
nevoie de acordul a opt state. Pentru cazul UE-27, cele patru state mari ale UE 
pot bloca o decizie, întrucât depăşesc 50% din populaţie, în vreme ce 
adoptarea unei decizii necesită acordul favorabil din partea a 14 state. 

 

Cooperările întărite 

La 6 decembrie 1995, într-o scrisoare comună adresată preşedintelui 
Consiliului Europei, preşedintele Franţei, Jacques Chirac, şi cancelarul Helmut 
Kohl au propus introducerea mecanismelor de cooperări întărite în Tratatul de 

la Amsterdam, ceea ce s-a concretizat printr-o clauză generală, în virtutea 
căreia statele interesate îşi pot întări cooperarea între ele în cadrul instituţional 
al UE. În configuraţia instituţională a UE, propunerea respectivă nu a constituit 
însă o schimbare radicală, deoarece pot fi date multe exemple de astfel de 
cooperări întărite în cadrul comunitar, dintre care menţionăm: dispoziţiile 

tranzitorii prevăzute în mod obişnuit pentru facilitarea adeziunii de noi state 

membre; anumite programe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 

tehnologică; protocolul la Tratatul de la Maastricht privind politica socială, 

la care Anglia a aderat ulterior şi care în prezent este introdus în corpul 
Tratatului de la Amsterdam;, uniunea economică şi monetară, care reprezintă 
forma cea mai avansată de cooperare întărită şi condiţionată în principal de 
criteriile de convergenţă şi aplicarea monedei unice. 

Cu toate acestea, clauzele Tratatului de la Amsterdam privind 
cooperările întărite au un caracter mai general, în sensul că statele care doresc 
să meargă mai departe într-un domeniu de competenţă comunitară trebuie să 
completeze sau să modifice tratatul cu această ocazie, clauza de cooperare 
întărită permiţându-le să acţioneze pornind de la o bază juridică stabilită. 
Cooperările întărite sunt obligate la o serie de garanţii, în sensul respectării 
principiilor tratatelor, al neafectării acquis-ului comunitar, a drepturilor şi 
obligaţiilor statelor membre totodată, acestea putând să beneficieze de sprijinul 
instituţiilor UE. 
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Clauzele cooperărilor întărite au o serie de rigidităţi care îngreunează 
utilizarea lor practică, ceea ce necesită revizuirea dispoziţiilor tratatului în acest 
domeniu. Este vorba de clauza care permite unui stat membru să ceară 
Consiliului European să se pronunţe în unanimitate asupra demarării unei 
cooperări întărite (art. 40, paragraf II al Tratatului UE). O astfel de dispoziţie 
statuează dreptul de veto pentru orice stat membru, creându-se posibilitatea de 
blocaj fără soluţie. 

Reducerea numărului de state membre necesar pentru lansarea unei 
cooperări întărite reprezintă o altă direcţie posibilă a reformei instituţionale a 
UE. O cooperare întărită nu poate fi realizată decât dacă ea vizează „cel puţin 
o majoritate de state membre” (art. 43 al Tratatului UE). Belgia consideră că 
reforma ar putea modifica această prevedere, fixând la opt numărul de state 
membre, fără ca această prevedere să se modifice după extinderile ulterioare 
ale UE. Comisia Europeană propune o prevedere mai simplă, în sensul 
posibilităţii lansării unei cooperări întărite cu acordul cel puţin al unei treimi din 
totalul statelor membre. 

În Raportul de informare depus de Delegaţia Adunării Naţionale pentru 
Uniunea Europeană, prezentat de deputatul Gerard Fuchs în martie 2000, se 
propune ca, în spiritul dublei majorităţi, o cooperare întărită să poată fi lansată 
dacă întruneşte majoritatea statelor membre, ceea ce reprezintă situaţia 
prezentă, sau pe cea a populaţiei totale a statelor membre aie UE. De exem-
plu, Franţa, Anglia, Germania şi Italia, care deţin peste 50% din populaţia totală 
a viitoarei UE-27, ar putea demara o cooperare întărită în domeniul apărării, 
fără să mai fie nevoie de majoritatea numărului statelor membre ale UE. 

Extinderea aplicării cooperărilor întărite la domeniul politicilor externe şi 
de securitate comună reprezintă terenul pentru cooperările cu geometrie 
variabilă, avându-se în vedere ca ţările mici să nu impună constrângeri 
excesive de genul „clauzei de salvgardare” sau „fileuri de securitate” pentru 
această categorie de cooperare. Cu alte cuvinte, orice multiplicare a rigidităţilor 
normative în cazul cooperărilor întărite ar putea să aducă prejudicii cerinţei de 
flexibilitate în cadrul comunitar, ceea ce ar face ca grupa ţărilor mari membre 
ale UE să acţioneze în plan internaţional la marginea sau chiar în afara 
perimetrului comunitar. 

3.2. Schimbări în competenţele şi structura principalelor 

instituţii europene în condiţiile extinderii 

În linii generale, reforma instituţională a UE vizează două planuri 
paralele, în timp şi în spaţiu. Primul plan se referă la problematica doctrinară a 
funcţionării în viitor ca Uniune de „state-naţiune” sau ca un stat de tip „federal” 
al Europei. Denumirea şi cadrul legal de bază al viitoarei Uniuni se află încă în 
stadiul de dezbateri pe marginea mai multor variante de proiect, care 
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gravitează în jurul documentului care poartă numele de „Convenţie”, deşi într-o 
primă etapă se dorise chiar denumirea de Constituţie europeană. Deşi, până în 
prezent, această direcţie a reformării UE nu se conturează decât printr-o serie 
de proiecte şi propuneri, esenţial este faptul că în acest cadru reforma 
instituţională doreşte să introducă schimbări fundamentale în ceea ce priveşte 
drepturile şi obligaţiile UE faţă de cele ale actualelor state-membre, a căror 
suveranitate va căpăta forme noi compatibilizate cu prerogativele noii entităţi 
integraţioniste care se preconizează pentru actualele ţări membre ale UE, ca şi 
pentru ţările candidate care urmează să devină membri deplini. 

Cel de-al doilea plan vizează reformarea actualelor instituţii ale UE ca 

urmare a semnării Tratatului de la Nisa, care a marcat încheierea Conferinţei 
interguverna mentale deschise la 14 februarie 2000. Scopul acestei conferinţe 
a fost acela de a adopta modalităţile prin care operează instituţiile europene 
pentru a face posibilă intrarea de noi membri în UE. Acest Tratat jalonează 
drumul celei mai mari extinderi de până acum a UE, în condiţiile în care se 
doreşte realizarea păcii durabile, a stabilităţii şi a prosperităţii pentru toate 
statele democratice ale Europei. 

În scopul unei mai bune înţelegeri a principalelor direcţii care se 
conturează pentru reforma instituţională a UE, vom prezenta pe scurt instituţiile 
de bază ale UE şi funcţiile acestora, relevând care sunt schimbările pe care le 
introduce noul Tratat, precum şi îmbunătăţirile sistemului de cooperare întărită 
(enhanced cooperation). 

Subliniem că Tratatul de la Nisa nu reprezintă sfârşitul proceselor de 
schimbare instituţională a UE în condiţiile în care extinderea prin primirea de 
noi membri se va face în cel puţin două etape, în anii 2004 şi 2007. Viitorul UE 
nu a fost conturat încă în suficientă măsură, deoarece, în ultimă instanţă, 
această sarcină va reveni popoarelor Europei din arealul lărgit al UE. 
Deocamdată, şefii statelor membre ale UE au iniţiat o discuţie largă şi detaliată 
asupra reformei instituţiilor UE, la care se aşteaptă un puternic impact din 
partea cetăţenilor europeni care pot oferi cele mai clare indicii în ceea ce 
priveşte opţiunile, speranţele şi aşteptările lor pentru viitorul Europei. 

Tratatul de la Nisa marchează o nouă etapă în pregătirea extinderii UE 
prin includerea mai multor ţări central şi est-europene, mediteraneene şi 
baltice. 

De la introducerea alegerilor directe pentru Parlamentul European în anul 
1979, nu au mai fost introduse reforme majore ale instituţiilor UE. 

După declararea statelor candidate la integrarea în UE (Bulgaria, Cipru, 
R. Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia şi Turcia), a fost declanşat un amplu proces de negociere 
cu mai multe ţări candidate care urmează pe termen mediu şi lung să devină 
state membre. 
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Conferinţa interguvernamentală care a pregătit revizuirea Tratatelor 
Comunităţilor Europene convenite la Consiliul European de la Nisa din 11 dec. 
2000 a trebuit să ofere un răspuns la problema fundamentală vizând modul în 
care va funcţiona UE în condiţiile în care aproape îşi va dubla numărul de 
membri. Această provocare de anvergură va necesita o serie de îmbunătăţiri 
ale cadrului instituţional şi ale mecanismelor de funcţionare a acestuia. 

UE are cinci instituţii europene, şi anume: Parlamentul, Consiliul, 

Comisia, Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi. Există, de asemenea, 

două instituţii comunitare cu caracter consultativ: Comitetul Economic şi Social 
şi Comitetul Regiunilor. Banca Centrală Europeană are un rol major în 
domeniul politicii economice şi monetare, în special pentru ţările din zona euro. 

Consiliul European, format din şefii de state sau guverne şi 

preşedintele Comisiei, se întâlneşte de două ori pe an şi practic reprezintă 
instituţia politică al cărei scop este acela de a conferi UE impulsul necesar 
pentru dezvoltarea şi stabilirea unor largi direcţii (orientări) ale politicilor din 
diferitele domenii. 

UE poate acţiona numai în limitele puterilor conferite de Tratatele 
ratificate de statele membre fie prin referendum, fie prin vot parlamentar. 

În privinţa procesului decizional, există două proceduri principale, şi 

anume: 
a) codecizia, folosită, de exemplu, pentru decizii referitoare la piaţa 

internă, politica transporturilor, de mediu sau din domeniul 
programelor cercetării-dezvoltării, presupune prezentarea de 
propuneri de către Comisie, cel mai adesea după ce au fost 
consultate părţile interesate, inclusiv, după caz, Comitetul Regiunilor 
şi/sau Comitetul Economic şi Social. Textul este adoptat dacă are 
asentimentul Parlamentului şi Consiliului European prin majoritate 

calificată; 

b) consultaţia presupune prezentarea de către Comisie a unei 

propuneri, după care sunt consultate Parlamentul European, 
Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor. Decizia este 
apoi luată de către Consiliu, fie prin majoritate calificată (de 

exemplu, în domeniul agriculturii) sau prin unanimitate (de exemplu, 
în domeniul impozitării). 

Parlamentul European este o instituţie care reprezintă cetăţenii statelor 

membre, acţionând în multe domenii în calitate de colegiuitor împreună cu 

Consiliul. Aceste două instituţii constituie împreună autoritatea bugetară. 

Parlamentul exercită, de asemenea, controlul democratic asupra activităţii 
Comisiei. Membrii Parlamentului European aleşi direct din anul 1979 se 
grupează ca entităţi politice, şi nu ca delegaţi naţionali. 

Schimbările pe care le introduce Tratatul de la Nisa se referă la întărirea 

rolului Parlamentului în calitate de colegiuitor, având o nouă bază legală 
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care va permite consiliului să aprobe reglementări care guvernează partidele 

politice la nivel european, îndeosebi în ceea ce priveşte finanţarea acestora. 

În condiţiile extinderii UE, Tratatul de la Nisa a limitat numărul membrilor 
Parlamentului la maximum 732 şi a alocat locuri între statele membre şi ţările 
candidate (tabelul nr. 3), cu precizarea că ţările candidate vor participa la 
alegeri numai după ce vor căpăta statutul de membru deplin. 

 
Tabelul nr. 3 

Alocarea locurilor în Parlamentul European pentru statele membre UE şi 

ţările candidate 
 

State membre 

ire 

 Ţări candidate 

Belgia 22 Bulgaria 17 

Danemarca 13 Cipru 6 

Germania 99 R. Cehă 20 

Grecia 22 Estonia 6 

Spania 50 Ungaria 20 

Franţa 72 Letonia 8 

Irlanda 12 Lituania 12 

Italia 72 Malta 5 

Luxemburg 6 Polonia 59 

Olanda 25 România 33 

Austria 17 Slovacia 13 

Portugalia 22 Slovenia 7 

Finlanda 13   

Suedia 18   

Anglia 72   

 
Este important de analizat în perspectivă pentru România modul în care 

se îmbină criteriul ţară cu cel politic, mai ales în procesul de decizii 
parlamentare, când ţările mari pot fi boicotate, în cazul în care nu au poziţii 
comune, de către un număr mai mare sau mai mic de ţări mici cu locuri mai 
puţine, dar care s-ar putea coaliza. 

Consiliul European este o instituţie în care sunt reprezentate guvernele 

statelor membre, fiind colegiuitor şi autoritate bugetară împreună cu 

Parlamentul European. 
Această instituţie ocupă locul central în procesele de decizie privind 

politicile comune externe şi de securitate, precum şi cooperarea poliţiei şi 

juridică în domeniul criminalităţii. Consiliul este format din câte un 

reprezentant al fiecărui stat membru la nivel ministerial (de exemplu, miniştrii 
agriculturii, atunci când Consiliul ia o decizie privind politica agricolă comună). 
Preşedintele Consiliului este ministrul statului membru care deţine în mod 
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curent preşedinţia UE, care se schimbă la frecare şase luni, prin rotaţie, pentru 
fiecare stat membru (Spania şi Danemarca au avut preşedinţia în 2002). 

Tratatele UE stabilesc în ce cazuri Consiliul trebuie să ia decizii prin 

unanimitatea tuturor statelor membre, majoritatea calificată sau simplă în 

cazul problemelor procedurale. 
Unanimitatea este necesară acelor decizii care vizează domenii de 

importanţă deosebită pentru dezvoltarea Uniunii, cum sunt politicile comune, 
cea externă şi de securitate, cooperarea cu poliţia şi juridică în probleme de 
criminalitate, politici de azil şi imigrare, de coeziune economică şi socială şi 
impozitare. În aceste domenii, fiecare stat membru are drept de veto. 

În cazul votului cu majoritate calificată, care a devenit regulă pentru 

deciziile referitoare la cele mai importante politici ale UE (cum ar fi procesul de 
încheiere a creării pieţei interne), fiecare stat membru are un număr de voturi 
astfel ponderat încât să reflecte faptul că statele membre sunt egale ca 
membre ale Uniunii, dar diferite ca mărime a populaţiei. În condiţiile actualului 
sistem, există 87 de voturi – ţările cu cea mai mare populaţie, în număr de 
patru, cu câte 10 voturi fiecare, în timp ce ţările cu populaţie relativ redusă nu 
au decât două voturi. Majoritatea calificată se obţine doar dacă cel puţin 62 de 
voturi (adică 71,28% din total voturi) se exprimă uniform pentru o anumită 
decizie. 

Schimbările pe care le introduce Tratatul de la Nisa pornesc de la 

faptul că este foarte greu să se obţină unanimitate în cazul în care Uniunea ar 
avea aproape 30 de state membre. Folosind actuala procedură de vot, ar fi 
foarte posibil pericolul de blocaj, ceea ce ar paraliza activitatea UE. De aici 
necesitatea ca reforma să reducă numărul de cazuri în care statele membre 
pot recurge la veto. 

Ratificarea Tratatului de la Nisa permite o majoritate calificată în cazul 
votării deciziilor pentru 30 de articole din Tratat, care anterior necesitau 
unanimitate. 

În cazul politicilor comunitare, noul Tratat de la Nisa permite decizii cu 
majoritate calificată pentru toate domeniile sau doar pentru o parte a acestora, 
care se referă la cooperarea juridică în probleme civile, acorduri comerciale 
referitoare la servicii sau proprietatea intelectuală etc. 

Schimbări se preconizează şi în privinţa aplicării ponderilor voturilor 
începând cu 1 ianuarie 2005. Numărul de voturi alocate fiecărui stat-membru şi 
celor candidate a fost stabilit având în vedere scăderea ponderii actualelor 
state membre (tabelul nr. 4). 

Majoritatea calificată se va obţine în viitor dacă: 
a) o decizie primeşte un anumit număr de voturi (pragul fiind revizuit 

ţinând seama de valurile succesive ale extinderii); 
b) o decizie se aprobă de către majoritatea statelor membre. 
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În plus, un stat membru poate solicita ca majoritatea calificată să 
reprezinte cel puţin 62% din populaţia totală a Uniunii. 

 
Tabelul nr. 4 

Voturile pentru statele membre şi ţările candidate  

în cadrul Consiliului European 
 

State membre  Ţări candidate 

Belgia 12 Bulgaria 10 

Danemarca 7 Cipru 4 

Germania 29 R. Cehă 12 

Grecia 12 Estonia 4 

Spania 27 Ungaria 12 

Franţa 29 Letonia 4 

Irlanda 7 Lituania 7 

Italia 29 Malta • 3 

Luxemburg 4 Polonia 27 

Olanda 13 România 14 

Austria 10 Slovacia 7 

Portugalia 12 Slovenia 4 

Finlanda 7   

Suedia 10   

Anglia 29   

 

 
Un pas înainte pe calea reformelor instituţionale este reprezentat de 

către cooperarea întărită (enhanced cooperation). 
Potrivit Tratatului de la Amsterdam, există posibilitatea unei cooperări 

strânse într-un cadru instituţional unic, prin care anumite state membre au 
dreptul să lucreze împreună, în interesele Uniunii, atunci când nu toate statele 

membre doresc acest lucru sau îl pot face. Ulterior, statele membre 
neparticipante se pot alătura grupului de ţări care cooperează. Mecanismul 
unei colaborări mai strânse a fost supus unor condiţii stricte, ceea ce a limitat 

scopul practic al aplicării sale. 
Pentru a face mecanismul mai operaţional. Tratatul de la Nisa înlătură 

dreptul ca fiecare ţară să se opună prin veto la lansarea cooperării întărite, aşa 
cum se statua anterior. Se cere un minimum de opt state membre pentru a 
stabili o cooperare întărită în domeniul politicilor comune externe şi de 
securitate, exceptând apărarea. 

Comisia Europeană a fost creată ca un organism independent care să 

reprezinte Interesele europene comune tuturor statelor membre ale Uniunii. Ea 
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reprezintă forţa motrice a procesului legislativ, propunând legislaţia în legătură 
cu care Parlamentul European şi Consiliul trebuie să ia o decizie. 

Comisia poartă răspunderea pentru implementarea politicilor comune 
(de exemplu, PAC), administrează bugetul şi conduce programele comunitare. 
Pentru gestionarea zilnică a programelor şi politicilor comunităţii, Comisia se 
bazează în principal pe administraţiile naţionale. 

În domeniul afacerilor externe, Comisia reprezintă Comunitatea şi 
conduce negocierile internaţionale (de exemplu, Organizaţia Mondială a 
Comerţului). Totodată, Comisia monitorizează concordanţa cu Tratatul şi cu 
deciziile luate de către instituţiile comunitare, de exemplu, în domeniul 
concurenţei. Comisia este răspunzătoare în faţa Parlamentului European, 
deciziile sale fiind luate prin majoritate simplă. 

Încă de la creare, Comisia a fost compusă din doi reprezentanţi ai celor 
mai mari state membre ca populaţie şi dintr-un reprezentant din celelalte ţări. 

Schimbările pe care Tratatul de la Nisa le preconizează au în vedere 
faptul că, prin extinderea UE, numărul membrilor Comisiei s-ar mări 
considerabil, de 2-3 ori faţă de situaţia existentă. 

Începând cu anul 2005, Tratatul de la Nisa limitează Comisia la câte un 
reprezentant pentru fiecare stat membru. Se va stabili şi un plafon pentru 
numărul de comisari de îndată ce numărul statelor membre va creşte la 27 de 
ţări. Numărul comisarilor după extinderea UE va trebui să fie mai mic de 27. 

Naţionalitatea comisarilor va fi atunci determinată pe baza aplicării unui 
sistem de rotaţie favorabil pentru toate ţările. 

Tratatul de la Nisa a decis şi creşterea puterilor preşedintelui Comisiei, 
considerat ca factor esenţial pentru asigurarea creşterii unui organism extins la 
peste 20 de membri. Prevederile vor decide asupra alocării portofoliilor şi va 
putea schimba responsabilităţile în cursul unei legislaturi a Comisiei. 
Preşedintele va fi, de asemenea, împuternicit să ceară demisia comisarului, 
supusă aprobării Comisiei. 

Comitetul Economic şi Social este compus din reprezentanţii 

diferitelor grupuri de interese economice şi sociale. În mod obişnuit, acesta are 
222 de membri (între 6 şi 24 de membri pentru fiecare stat membru în funcţie 
de mărimea ţării). 

Potrivit prevederilor din Tratat, Comitetul se compune din reprezentanţi 
ai diferitelor componente ale societăţii civile organizate. Numărul membrilor 
comitetului nu va trebui să depăşească 350, ceea ce va permite actualelor 
state membre să-şi menţină numărul de locuri (tabelul nr. 5). 
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Tabelul nr. 5 

Repartizarea numărului de reprezentanţi  

în Comitetul Economic şi Social 

 
Ţări membre   Ţări nemembre 

Franţa 24 Portugalia 12 

Germania 24 Suedia 12 

Italia 24 Danemarca 9 

Anglia 24 Finlanda 9 

Polonia 21 Irlanda 9 

Spania 21 Lituania 9 

România 15 Slovacia 9 

Austria 12 Estonia 7 

Belgia 12 Letonia 7 

Bulgaria 12 Slovenia 7 

R. Cehă 12 Cipru 6 

Grecia 12 Luxemburg 6 

Ungaria 12 Malta 5 

Olanda 12   

 

Comitetul Regiunilor este un alt organism consultativ format din 

reprezentanţi ai guvernelor regionale şi locale. Acesta pune de acord 
interesele regiunilor la nivel european şi are acelaşi număr de membri ca şi 
Comitetul Economic şi Social. 

 
În condiţiile extinderii UE, numărul de membri se va limita la 350. 

Tratatul de la Nisa cere ca membrii Comitetului să aibă un mandat electoral 
din partea autorităţilor pe care aceştia le reprezintă sau faţă de care răspund 
politic. 

* 
*      * 

Reforma instituţională a UE cuprinde şi alte domenii cu caracter mult 
mai limitat. Indiferent de natura domeniilor, reforma instituţiilor UE urmăreşte: 

• simplificarea tratatelor, reorganizând prevederile de bază ale celor 

patru tratate într-un singur tratat mai clar şi mai lizibil; 
• mai buna şi eficienta delimitare a responsabilităţilor; 
• statutul Cartei drepturilor fundamentale în tratate după ratificarea 

Tratatului de la Nisa; 
• rolul parlamentelor naţionale în arhitectura instituţională a UE. 
Promovarea reformelor instituţionale în concepţia responsabililor UE 

trebuie să se desfăşoare într-o manieră democratică, coparticipativă, astfel 
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încât să se poată cunoaşte şi lua în consideraţie opinia unui număr cât mai 
mare de cetăţeni. In acest sens, „Dialogul despre Europa”, sub formă de 
dezbateri publice, forumuri şi alte activităţi prin Internet, oferă posibilitatea de a 
se exprima opinii şi a dezbate aspecte legate de răspunsul la o serie de 
întrebări, cum sunt: 

• Cum vedeţi viitorul Europei? 
• Cum va evolua UE în viitorii ani? 
• Cum poate deveni UE mai democratică? 
• Ce efect va avea extinderea asupra UE? 
• Cum se pot implica oamenii obişnuiţi mai mult şi mai aproape în 

procesul integrării europene? 
• În ce domenii are de jucat un rol Europa? Care vor fi preocupările 

acesteia? 
• În ce mod este Europa o parte din viaţa dvs. zilnică? 
• Ce rol va juca ţara dvs. În UE? 

 



4. SOLUŢIA PENTRU EUROPA FEDERALĂ VERSUS 

EUROPA STATELOR 

 

4.1. Repere pentru reforma instituţională 

În luna iunie 2003, Convenţia urmează să propună pentru Europa extinsă 
un proiect privind sistemul de instituţii adaptate obiectivelor pe termen lung pe 
care le urmăreşte Uniunea Europeană. Pornind de la importanţa deosebită a 
dimensiunii politice şi umaniste a construcţiei europene în prezent, dar mai 

ales în perspectivă, asistăm la o confruntare între curentul de gândire 
interguvernamental şi şcoala federală, în forme mai mult sau mai puţin 
transparente, pe parcursul a mai bine de o jumătate de secol. 

Pentru a evita situaţii în care o Europă extinsă devine mai 
„neputincioasă”, se fac eforturi deosebite în vederea găsirii unor soluţii, în noile 
condiţii, pentru: 

a)  obiectivele şi competenţele Uniunii; 
b) operaţionalitatea instituţională, îmbunătăţirea structurilor şi interdepen-

denţelor acesteia; 
c)  procedura constituantă şi diferenţierea necesară în integrare. 
Stabilirea clară a obiectivelor şi competenţelor UE, în formula lărgită a 

unor forţe reunite, este o preocupare tot mai intensă, întrucât, dincolo de 
formarea unei pieţe unice, se doreşte crearea unei Europe politice, cu puteri 

reale în domeniul politicii externe şi al apărării, ca şi în cel al afacerilor 

interne, cu competenţe depline privind securitatea, domeniul social, fiscal etc. 

Reforma instituţională a UE, din punct de vedere doctrinar, se bazează 
pe două şcoli de gândire referitoare la evoluţia posibilă în viitor a Uniunii 
Europene. Acestea sunt şcoala federalistă, promotoare a unei Uniuni de tipul 

unui stat naţional federal, şi şcoala interguvernamentală, care pledează în 

favoarea instituirii unei preşedinţii a Uniunii pe lângă care să fie creat un 
„prezidiu” format din 5-6 personalităţi care ar fi desemnate, competente şi 
însărcinate să reprezinte interesul comun al Europei, şi nu pe cel particular al 
statelor membre. 

Pentru mai buna înţelegere atât a evoluţiei instituţionale a UE până în 
prezent, dar şi a configurării sale în perspectivă, ţinând seama de posibila 
interferenţă a celor două curente de gândire, ni se pare interesantă opinia 
profesorului Brugmans, fondatorul colegiului de la Bruges, care, la începuturile 
creării în Europa a pieţei comune, menţiona că s-a demarat un tip de 
„federalism invers” (“un federalisme à l'envers”). Aceasta, pentru că Uniunii 
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Europene, mai întâi, i-au fost încredinţate responsabilităţi în domeniile agricol 
şi al dezvoltării regionale, care ar fi putut rămâne şi în competenţele de bază la 
nivel naţional, fără a-i fi atribuite competenţe de tip „federalist”, cum ar fi 
politica externă, apărarea şi, până de curând, moneda. 

Recurgerea la federalismul invers, atribuită lui Jean Monnet, este 
considerată cauza slăbiciunii UE pe arena internaţională, în general, inclusiv în 
ceea ce priveşte politica externă, slăbiciune care ar putea ameninţa toate 
realizările deosebite ale UE în domeniul pieţei unice şi al uniunii monetare. 

În momentul în care intra în vigoare Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui şi Oţelului, Jean Monnet elaborase totuşi şi un proiect de apărare a 
Comunităţii, care n-a fost luat în considerare niciodată, în contextul politic al 
perioadei respective, când NATO trebuia consolidat în primul rând. 

Procedura constituantă şi „diferenţierea în integrare”, democratizarea UE 
şi a organizării instanţelor sale legislative indispensabile reprezintă domenii în 
care, datorită părerilor specialiştilor încă foarte diferite, nu există condiţii pentru 
a se ajunge la un consens interstatal. 

În perspectiva extinderii UE cu încă 10-12 state, ca de altfel şi în prezent, 
mecanismul decizional al realizării unei voinţe unice europene, prin 
unanimitate de voturi, pare să devină un obstacol tot mai greu de trecut. 

Atunci când un stat membru sau o mică minoritate împiedică punerea în 
acţiune a voinţei unei majorităţi puternice de state, se creează teren pentru o 
serie de dispute şi tergiversări ale proceselor de decizie la nivel comunitar. Din 
acest motiv, a şi apărut necesitatea de a li se conferi instanţelor europene 
capacitatea de a dispune eficient şi rapid în luarea unor decizii. In acest sens, 
menţionăm regula simplă a dublei majorităţi, care lasă statelor o anumită 
libertate de alegere, fără a obstrucţiona funcţionarea operaţională a Uniunii. 

După eşecul reuniunilor la vârf ale UE de la Amsterdam şi Nisa, 
convocarea unei Convenţii constituţionale şi mandatul foarte larg al declaraţiei 
de la Laeken au dat satisfacţie tuturor celor care vizualizează, într-o 
perspectivă mai mult sau mai puţin îndelungată, construcţia europeană mai 
degrabă ca o operă politică şi umanistă decât ca una comercială şi economică. 

În pofida marilor dificultăţi care există, Convenţia va trebui să încerce o 
conciliere între şcolile interguvernamentală şi federalistă, care se confruntă 

deocamdată confuz şi diplomatic în privinţa creării şi funcţionării instituţiilor 
europene. Străduinţa de a le apropia ar putea conduce la soluţia de statu-quo 
sau chiar la un recul (cum a fost cazul reuniunii de la Nisa) sau, dimpotrivă, la 
o propunere acceptabilă care să propulseze performanţele Uniunii. 

Menţinerea în continuare a unei separări între domeniul comunitar şi cel 
interguvernamental ar conduce la mărirea decalajului periculos dintre 
integrarea comercială şi monetară, aproape încheiate, şi obiectivul creării unei 
uniuni economice, sociale şi politice aproape inexistente sau în stadiu incipient. 
Acest decalaj specific compromisului actual al statu-quo-ului, generează o 
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resemnare faţă de excluderea socială şi sărăcia extremă, o lipsă de eficienţă 
faţă de lupta împotriva criminalităţii internaţionale şi o influenţă slabă pe plan 
mondial, neconcordantă cu ponderea economică şi demografică a Uniunii. 
Existenţa decalajului în continuare ar putea destabiliza chiar şi uniunea 
monetară, care a debutat sub bune auspicii. 

De aceea, ţinând seama de perspectiva lărgirii UE în 2004 şi, mai ales, 
de aşteptările ţărilor candidate, apare oportună, chiar înainte de extindere, 
existenţa unui proiect clar vizând micşorarea sau înlăturarea discrepanţelor 
dintre integrarea economică şi comercială avansată şi integrarea 
cvasiinexistentă în domeniul politico-social şi militar. 

Reforma instituţională a UE, în sensul soluţionării problemelor majore de 
decizie menţionate, ar elimina creşterea numărului de dificultăţi în viitor. 

De aceea, în contextul diferenţelor de opinie şi în ciuda obstacolelor 
existente, se ridică tot mai mult problema ajungerii la un consens european, 
bazat pe următoarele criterii: 

 Uniunea nu ar trebui şi nu ar putea să constrângă un stat 

membru să renunţe la o problemă pe care acesta o consideră 
esenţială, de fond, cardinală; 

 un stat sau o minoritate de state nu pot obstrucţiona progresul 
integrării, considerat esenţial de către majoritatea statelor; 

 similar cu criteriul uniunii monetare, diferenţierea în integrare nu 
poate conduce decât la autoexcluderi, şi nu la constituirea unor 
avangarde autoproclamate, constituite la „periferia” sistemului 
comunitar. 

Dezbaterile asupra Convenţiei, ca document fundamental al conceperii 
instituţionale şi funcţionalităţii UE, se focalizează asupra următoarelor pro-
bleme fundamentale: obiectivele şi competenţele UE; construcţia institu-

ţională; procedura constituantă şi diferenţierea în integrare. 

 
DECLARAŢIA DE LA LAEKEN Şl VIITORUL UNIUNII 

 
Reuniţi la Laeken, la 15 decembrie 2001, şefii de stat şi de guvern ai UE-15 au convenit 
să aducă la cunoştinţă cetăţenilor europeni, printr-o declaraţie comună, problemele 
majore cu care aceştia se confruntă. 

Europa la o răscruce 
După 50 de ani de pace şi prosperitate, Uniunea Europeană întoarce definitiv pagina 
perioadei de după război şi se deschide pentru mai mult de zece noi membri. O Europă 
cu 25 de ţări sau chiar mai multe nu poate funcţiona pe aceleaşi baze ca Europa celor 6 
în lumea bipolară a războiului rece. 

Europenii vor mai multă Europă în următoarele domenii:  
•    justiţie şi securitate internă; 
•    imigrare şi cereri de azil; 
•    ocupare şi lupta împotriva sărăciei; 
•    reducerea inegalităţilor şi coeziunea economică; 
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•    problemele poluării şi securităţii alimentare; 
•   afaceri externe, securitate şi apărare. 
Ei vor, în schimb, mai puţină Europă şi mai puţină birocraţie în domeniile vieţii 

cotidiene şi ale identităţii regionale. 

Provocări şi reforme într-o Uniune reînnoită 
Trebuie să definim subsidiaritatea, în sensul a ceea ce tine de competenţa comunitară, 
de cea a statelor şi de cea a colectivităţilor teritoriale, având grijă să respectăm cerinţele 
transparenţei, eficacităţii şi solidarităţii între ţările membre: 

- o mai bună repartiţie şi definiţie a competenţelor: se pot restitui unele sarcini 
statelor membre, precum şi încredinţa noi misiuni Uniunii. Pentru aceasta, va 
trebui să se ţină seama de diferenţele constituţionale între state în materie de 
descentralizare şi de competenţe ale regiunilor şi să existe garanţia că noua 
repartiţie nu va conduce la o extindere acaparatoare a competenţelor Uniunii în 
detrimentul statelor membre; 

-  simplificarea instrumentelor Uniunii: trebuie să fie defrişat labirintul reglementărilor 
comunitare şi să se găsească un echilibru mai bun între măsurile legislative şi 
măsurile executive, între normele directe, legislaţiile-cadru, recomandările fără 
constrângeri şi recunoaşterea reciprocă a normelor şi practicilor; 

-  mai multă democraţie şi eficienţă: trebuie să creăm un spaţiu public european şi să 
veghem asupra legitimităţii democratice a instituţiilor europene. Articularea 
puterilor între Consiliul European, Comisie, Parlamentul European şi parlamentele 
naţionale trebuie să fie regândită pentru a combina eficacitatea, transparenţa şi 
credibilitatea faţă de cetăţenii Europei. 

Trebuie, de asemenea, să dotăm Europa cu o identitate coerentă în domeniul politicii 
externe, securităţii şi apărării. 

 

Spre o constituţie pentru cetăţenii europeni 
Uniunea funcţionează actualmente pe baza a patru tratate şi a Cartei drepturilor 

fundamentale, ceea ce complică în mod inutil procesul decizional. Se impune o 
îmbunătăţire care poate merge de la simpla integrare şi asigurare a coerenţei textelor 
existente până la o refacere în profunzime, care ar separa sarcinile fundamentale şi alte 
dispoziţii. Se mai ridică şi alte probleme, cum ar fi procesul de ratificare şi adeziune la 
Uniune, precum şi la convenţia drepturilor omului. 

Dezbaterea asupra reformei instituţionale radicale va ridica în mod obligatoriu 
problema adoptării la termen a unei Constituţii europene. 

 

Comentarii 
Această declaraţie comună ridică enorm de multe întrebări. Cititorul versiunii 

integrale nu va putea, de altfel, decât să fie frapat de abundenţa întrebărilor care, mai 
mult decât răspunsurile, constituie fondul comun conceptual al conducătorilor europeni. 
Un lucru este sigur: Europa nu va putea funcţiona cu 25 de ţări sau mai multe cu 
procedurile empirice puse în aplicare de către cei şase membri iniţiali ai clubului. 
Menţinerea statu-quo-ului ar conduce în mod inevitabil la o implozie a Uniunii, provocată 
concomitent de imposibilitatea de a găsi un acord unanim asupra marilor probleme între 
naţiuni, mult mai disparate decât altădată, şi de paralizia birocratică sub o îngrămădire 
de texte de circumstanţă care adaptează acquis-ul comunitar la situaţia noilor state 
membre. 

Conştienţi de faptul că trebuie revăzută de jos până sus arhitectura sistemului 
pentru a-i reda eficacitatea şi legitimitatea, şefii de stat şi guvern ai UE-15, precum şi 
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cohortele de administraţii naţionale şi de experţi asociaţi tremură de îngrijorare în faţa 
revizuirii posibile a prerogativelor şi rentelor lor de poziţie, care ar impune un sistem 
integrat, transparent şi democratic. De altfel, nu poate exista în acest caz legitimitatea 
democratică a instituţiilor fără să apară şi să crească, din punctul de vedere al puterii, 
„cetăţeanul european” de negăsit până în momentul de faţă, care va revendica dreptul 
de a se implica mai mult în afacerile europene. 

În spatele definirii obiectivelor, lucru destul de uşor de realizat, se ascunde practic o 
bătălie între puteri, a cărei soluţionare este problematică. 

Înghesuiţi între obligaţia evidentă de a acţiona şi repulsia lor intimă de a desfiinţa 
dosarul, conducătorii europeni, potrivit obiceiului lor, au decis să transfere pentru 
viitoarea Conferinţă interguvernamentală discutarea unui proiect astăzi inexistent. 
Pentru a pregăti acest proiect (pe care Comisia ar fi trebuit să-l aibă în sertar de multă 
vreme, dar pe care oricum nimeni nu i-l va cere), şefii de stat şi de guvern au decis să 
încredinţeze sarcina unei „Convenţii asupra viitorului Europei”, prezidată de Valery 
Giscard d'Estaing, asistat de Giuliano Amato şi Jean-Luc Dehaene ca vicepreşedinţi. 
Această convenţie va trebui să ţină seama îndeaproape de aşteptările societăţii civile, 
căreia îi va fi deschis un spaţiu de dezbatere. 

După un deceniu de ezitări, timpul presează. Un apel la şefii de stat şi de guvern, pe 
un ton alarmist, a fost redactat de către oamenii politici care au exercitat cele mai înalte 
responsabilităţi în ţările lor şi în construcţia europenă.

1)
 Mesajul lor este: „Astăzi, ceea 

ce am construit este în pericol”. 
Pierre Bonnaure: „Futuribles” 

 

 

1) Semnatarii acestui apel sunt: Giulio Andreotti, Raymond Bane, Cari Bilatt, John 

Bruton, Anibal Cavaco Silva, Jean-Luc Dehaene, Felipe Gonzalez, Ray Jenkins, 

Hetmut Kohl, Michel Rocard, Jacques Santer, Helmut Schmidt, Franz Vranitzky. 

 
 

4.2. Obiective şi competenţe 

Indiferent de noua structură instituţională care va fi stabilită, mai întâi 
este nevoie să se clarifice obiectivele generale ale UE. În privinţa obiectivelor 
vizând pacea şi democraţia în sens larg, acordul este unanim. O serie de 

divergenţe apar în cadrul procesului de stabilire a competenţelor UE referitor la 
politica externă şi de apărare, subsidiar primelor două obiective. Uniunea 

economică, monetară, fiscală şi socială, corolarul prosperităţii comune, 
cuprinde obiective care pot fi realizate doar în timp, întrucât vizează o serie de 
schimbări structural-instituţionale. 

Stabilirea competenţelor Uniunii pentru organizarea şi reglementarea 
marilor reţele energetice, de transport şi comunicaţii, pentru garantarea 
diferitelor tipuri de securitate pentru cetăţeni (securitate alimentară, sanitară şi 
a transporturilor); prevenirea poluărilor accidentale; reglementarea imigraţiei şi 
azilului constituie un prim grup de probleme care necesită instituţii funcţionale 
la nivel comunitar. 
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Un alt clivaj problematic al competenţelor UE se referă la posibilitatea 
creării resurselor proprii cu caracter fiscal la nivel comunitar. Aceste 

resurse ar permite asumarea unor responsabilităţi la nivelul UE şi ar putea 
contribui la o uşurare pentru bugetele ţărilor membre. 

Ca şi în cazul politicii externe şi al apărării, este de presupus că nici 
securitatea internă la nivelul UE (lupta împotriva diferitelor forme de crimina-

litate internaţională – trafic de stupefiante, fiinţe umane, organizaţii criminale 
etc.) nu va constitui un subiect de divergenţe. Cu toate acestea, pot apărea 
anumite dispute în privinţa atribuirii concrete de competenţe ale UE şi în 
crearea instrumentelor poliţieneşti şi de justiţie, precum şi în supravegherea 
frontierelor externe, fără de care nu poate fi vorba de o entitate europeană 
unitară. 

Deşi există opinii potrivit cărora cele mai mari înfrângeri ale UE s-ar 
putea înregistra în domeniul social, potrivit mai multor sondaje de opinie, 
rezultă că cetăţenii din ţările membre ale UE sunt mai degrabă de acord cu 

atribuirea de competenţe mai mari pentru nivelul comunitar în domeniile 

apărării, politicii externe şi criminalităţii decât în domeniul social, care, după 
părerea acestora, este necesar să rămână un atribut naţional. 

Cetăţenii aşteaptă, îndeosebi în domeniu! social, ca mijloacele şi 
instrumentele UE să fie complementare la efortul statelor membre, creând 
condiţii pentru realizarea unor obiective stringente, cum sunt ocuparea forţei de 
muncă şi dezvoltarea sustenabilă. Convenţia ar trebui să se elaboreze în 
strânsă legătură cu aşteptările cetăţenilor, astfel încât aceştia să simtă cât mai 
aproape efectul benefic al unei Europe Unite. 

O soluţie realistă privind competenţele UE de apărare şi politică externă 
presupune o lungă perioadă de tranziţie, în care un palier executiv comun în 
domeniul respectiv nu ar beneficia de poziţia de monopol decizional, iar 

statele membre nu ar trebui să fie constrânse de votul majoritar. Acestea 

par să fie cei mai adecvaţi temeni în care poate fi abordată o problemă 
naţională pe cât de gingaşă, pe atât de complexă. Extinderea atribuţiilor Uniunii 
pe plan internaţional (politică externă şi apărare) ar trebui să se concretizeze în 
acordarea unor mijloace diplomatice şi militare care să consolideze conţinutul 
politicii externe şi a securităţii comune, pe parcursul unei perioade de tranziţie, 
având în vedere următoarele aspecte: 

 necesitatea apropierii, armonizării şi coordonării politicii externe a 
statelor membre, în măsura în care aceasta va fi necesară, 
pentru ca Uniunea să-şi îndeplinească funcţiile

1
; 

 crearea instrumentelor necesare pentru a valoriza efortul comun 
privind securitatea şi apărarea, forţa de intervenţie, agenţia 
armamentelor responsabilă cu marile programe de cercetare şi 

                                                        
1
 Vezi Lamassaure Alain, "Rapport à la Convention Européenne", mai 2002. 
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de echipamente militare, un buget suficient pentru a putea fi 
înscris ca un capitol separat în bugetul Uniunii. 

Uniunea nu va putea avea un rol important în relaţiile internaţionale fără 
astfel de mijloace şi instrumente. În caz contrar, nu rămâne decât alternativa 
colectivă sau individuală între neutralitate sau dependenţă, ceea ce nu ar fi în 
concordanţă cu ideea consolidării europene. 

În condiţiile lărgirii, competenţa Uniunii Europene trebuie înţeleasă nu 
doar ca o extindere de responsabilităţi subiacente nivelului european, ci şi în 
sensul limitărilor care trebuie impuse intervenţiilor comunitare în anumite 

domenii, considerate minore sau specifice statelor naţionale sau altor entităţi 
substatale. Delimitarea între competenţe trebuie lăsată statelor, fără a se 
recurge la delimitări rigide de competenţă. 

În acest sens, Uniunea trebuie să se ocupe de obiectivele generale ale 
protecţiei consumatorilor, ale sănătăţii publice, ale florei şi faunei, şi nu să 
reglementeze în detaliu regulile de igienă ce trebuie respectate în pieţele 
volante sau să fixeze data la care se deschide vânătoarea. 

Tot la fel, gestiunea pieţelor agricole trebuie să intre în competenţa 
Uniunii, iar amenajarea rurală şi combaterea poluării în agricultură, în prezent 
competenţe partajate, ar trebui să aparţină în principal statelor sau regiunilor, 
inclusiv taxele şi impozitele aferente acestora. 

Remanierea construcţiei instituţionale prezentate va necesita o serie de 
modificări şi în privinţa alocărilor pentru bugetul comunitar, pentru cheltuielile 
de suveranitate/apărare, supravegherea graniţelor externe, lupta împotriva 
criminalităţii internaţionale, ajutor pentru ţările terţe, lupta împotriva sărăciei şi 
excluderii sociale. Aceste cheltuieli ar trebui să fie cu mult mai mari decât 
cheltuielile cu agricultura. 

Invocarea principiului subsidiarităţii, în virtutea căruia Uniunea ar trebui 
să se ocupe numai de probleme care nu pot fi rezolvate la un nivel inferior, 
este de preferat să aibă loc doar în sensul limitării competenţelor Uniunii şi 
niciodată în cel al extinderii. 

Asistenţa tehnică, administrativă şi judiciară de largă cuprindere, fără de 
care ajutorul financiar nu poate fi eficient utilizat, va trebui instrumentată în 
cadrul unor competenţe speciale pentru noile membre ale UE. 

4.3. Structura instituţională 

Şcoala federalistă a susţinut încă de la început, în noile condiţii generate 
de extindere, transformarea Comisiei într-un organ cu competenţe similare cu 
cele ale unui guvern, Consiliul urmând să devină o a doua cameră. 

O asemenea concepţie este în prezent depăşită, din cel puţin 
următoarele motive: 
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 ar fi nerealist să se creadă că singur guvernul comunitar ar putea 
hotărî în probleme extrem de importante, cum sunt apărarea şi 
politica externă; 

 guvernele ţărilor şi politicienii ar învinui cu uşurinţă guvernul 
respectiv, pentru toate nereuşitele Uniunii, lipsindu-l de un sprijin 
popular, fără de care transformarea sa în executiv politic ar fi 
aleatoare; 

 statele naţionale ar depune eforturi uriaşe pentru ca 
reprezentanţii lor să intre în guvern, ceea ce ar genera manevre 
de culise interminabile, tensiuni şi tergiversări. 

Datorită posibilelor conflicte pe care guvernul federal le-ar genera, în 
cazul în care i s-ar acorda competenţe majore în exclusivitate, s-a făcut 
propunerea unei preşedinţii a Uniunii care să nu stabilească singură orientările 
fundamentale, ci să le, propună Consiliului European şi Parlamentului, care, la 
rândul lor, să poată asigura coerenţa pe ansamblu a politicilor şi performanţa 
guvernării. Un Cabinet politic, în interiorul Comisiei, format de 5 sau 6 

personalităţi agreate de Consiliul European şi de Parlament, ar urma să fie 
desemnat, după alegerile europene, în scopul reflectării voinţei cetăţenilor, în 
concordanţă cu o procedură care îmbină participarea celor două instanţe 
supreme ale Uniunii. Cabinetul s-ar putea numi prezidiu sau preşedinţie 

colegială, evitându-se posibile interpretări de hegemonie a statelor mari. O 

asemenea formulă instituţională, la cel mai înalt nivel comunitar, ar fi mai 
adecvată complexităţii şi situaţiei diferite din statele europene, faţă de alegerea 
unui singur preşedinte desemnat de Consiliul European sau ales de cetăţenii 
UE. Totodată, s-ar putea asigura un anumit echilibru între statele mari şi cele 
mici ale UE, între cele nordice şi sudice, între noile ţări membre şi cele cu 
vechime în Uniune etc. Structura acestui prezidiu ar putea să fie o reflectare a 
diversităţii tendinţelor politice dominante în statele membre. 

Membrii prezidiului ar urma să reprezinte Uniunea în diferite instanţe 
internaţionale în care acţiunea lor trebuie să se conformeze directivelor 
Consiliului, cărora le asigură preşedinţia, pentru a pune capăt schimbărilor 
semestriale, dezvoltându-se o sinergie guvernamentală între Consiliu şi 
Comisie. 

Dorinţa pentru integrarea politică, în cadrul UE, este destul de 
răspândită printre cetăţenii europeni. Cu toate acestea, există un procentaj al 
cetăţenilor care manifestă reticenţe serioase în problema respectivă. 

O proporţie de 67% din opiniile exprimate la nivelul UE este favorabilă 
unei politici externe comune, aceasta înregistrând valori mai mari în Grecia, 
Spania, Italia şi mai mici în Anglia, Finlanda şi Suedia (tabelul nr. 6). 

Între instituţiile europene. Parlamentul se bucură de cea mai mare 
popularitate: 54% din europeni au încredere în această instituţie. Urmează 
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apoi Curtea de Justiţie a Comunităţilor (54%) şi Comisia Europeană (53%), 
care, în ultimii ani, şi-a îmbunătăţit imaginea. 

Pentru 52% din cetăţenii Uniunii se impune necesitatea reformei 
instituţionale, valori peste această mărime înregistrându-se în Danemarca 
(74%), Portugalia (71%), Grecia (70%) şi Suedia (68%). Cea mai mare parte a 
electorilor europeni s-au pronunţat şi în favoarea unei noi Constituţii, deşi în 
Danemarca şi Finlanda numărul susţinătorilor acesteia a fost relativ scăzut. 

 
Tabelul nr. 6 

Opinia europenilor privind mai multe instituţii comunitare (%) 

 
 Apartenenţa la 

Uniune este un 

lucru bun 

Susţinerea 

monedei 

unice euro 

Favorabil unei 

politici de 

securitate şi 

apărare comună 

Favorabil unei 

politici externe 

comune 

Belgia 60 81 79 70 

Danemarca 61 55 59 57 

Germania 59 62 79 74 

Grecia 62 71 79 79 

Spania 68 77 79 73 

Franţa 52 71 77 67 

Irlanda 74 80 52 61 

Italia 62 76 85 80 

Luxemburg 53 89 88 78 

Olanda 69 67 75 69 

Austria 46 75 65 70 

Portugalia 56 70 74 64 

Finlanda 41 66 48 53 

Suedia 43 51 50 53 

Anglia 31 28 49 38 

UE 55 63 73 67 

Sursa: Eurobarometre no. 58, Premiers resultats, Bruxelles – Commission Europeene, dec. 

2002, 27 p.; site internet: www.europe.eu.int/comm/public_opinion. 

 
Alegerea directă a preşedintelui Comisiei este susţinută de 40% din 

votanţi, 28% preferând ca această alegere să se facă de către Parlamentul 
European şi 14% dorind ca personalitatea care îşi asumă o asemenea funcţie 
să fie numită de către şefii de stat şi de guvern. Este important de subliniat că 
menţinerea dreptului de veto al europenilor pentru a-şi proteja interesele lor 
naţionale este susţinută de 53% din total votanţi, ceea ce reprezintă un risc în 
demararea unor reforme reale. 

Crearea preşedinţiei colegiale nu înseamnă o înlocuire a Comisiei. Toate 
ţările membre ale UE doresc să fie reprezentate într-un organ a cărui funcţie 
nu este în mod expres legată de interesele ţării pe care o reprezintă, ci de 

http://www.europe.eu.int/comm/public_opinion
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interesele comune. Nici o decizie a Comisiei căreia îi aparţin membrii 
prezidiului nu se va putea lua fără acordul colegiului prezidenţial restrâns. În 
acest mod, va fi înlăturată una din consecinţele cele mai de nedorit ale 
Tratatului de' la Nisa, şi anume imposibilitatea politică, recent constatată de 
către preşedintele Convenţiei, de a vota în cadrul unui colegiu în care membrii 
care provin din ţările UE şi care reprezintă o mică minoritate a populaţiei 
Uniunii ar fi majoritari. 

Preşedintele prezidiului şi cei 4-5 vicepreşedinţi ai săi, cărora li s-ar 
putea conferi titlul de miniştri ai Uniunii, ar urma să asigure coordonarea 
activităţii comisiilor, garantând în mod independent, dar în legătură strânsă cu 
guvernele naţionale şi sub controlul Parlamentului, coerenţa ansamblului 
politicilor cu care se confruntă lărgirea şi creşterea numărului de comisari. 

Preşedintele va reprezenta Uniunea şi va prezida un Consiliu al 

Afacerilor Generale, în competenţa căruia intră coordonarea de ansamblu, 

care, în prezent, este defectuoasă. În mod excepţional, preşedintele Uniunii ar 
putea prezida şi Consiliul Relaţiilor Externe, normal prezidat de către 

preşedintele care se ocupă cu politica externă, politica comercială, cooperarea 
pentru dezvoltare şi cu acţiuni umanitare. 

Vicepreşedintele care se ocupă de uniunea economică şi monetară ar 
urma să prezideze „Consiliul Ecofin” şi ar fi înlocuitorul politic al Băncii 
Centrale. Activitatea acestuia poate fi extinsă şi la domeniile financiar şi fiscal, 
precum şi la dezvoltarea regională şi la dimensiunea decalajelor care despart 
noile ţâri membre de ceilalţi membri ai UE. 

Ceilalţi vicepreşedinţi din prezidiu ar urma să se ocupe .fiecare de 
următoarele mari domenii: 

 apărare, armament, comunicaţii, spaţiu şi cercetare; 

 drepturi fundamentale, securitate internă, supravegherea 
graniţelor, azilul şi imigraţia; 

 piaţa internă, concurenţa, politici de solidaritate în diferitele 
domenii de acţiune ale Uniunii. 

Competenţele miniştrilor/vicepreşedinţilor trebuie propuse de către 
preşedinte şi supuse aprobării Consiliului European şi Parlamentului. 

În cursul perioadei de tranziţie, care ar putea avea o durată de 10 ani, 
orice iniţiativă sau demers în domeniul politicii externe şi al apărării nu poate fi 
luată de către prezidiu, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Miniştrilor 
Naţionali, cu dublă majoritate. 

Prin asigurarea preşedinţiei diferitelor consilii reprezentative ale statelor 
şi având posibilitatea de a se cere trecerea la vot cu dublă majoritate, UE ar 
dispune de mijloacele – care astăzi, din păcate, lipsesc – de a extrage din 
diversitatea şi divergenţa punctelor de vedere naţionale o politică satisfăcând 
interesele comune ale europenilor. În acest mod, se îndepărtează riscul de a 
vedea executivul european redus la rolul de secretariat. Pe de altă parte, cel 
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puţin în perioada de tranziţie, problema suveranităţii statelor ar fi salvată pe 
seama formulei de abţinere constructivă sau de derogare. 

Existenţa prezidiului ar permite, de asemenea, rezolvarea problemei 
stânjenitoare a preşedinţiei Uniunii, a lipsei de continuitate şi vizibilitate care 
rezultă din rotaţia semestrială. Alegerea preşedintelui Consiliului European sau 
a diferitelor consilii de miniştri pentru o perioadă mai lungă ar înlătura 
dificultăţile inerente oricărui cumul de lungă durată al funcţiilor naţionale şi 
europene, în sensul folosirii timpului şi conflictului de interese. De aceea, fiind 
interesaţi de un sfârşit de carieră europeană, unii şefi de guverne par a susţine 
ideea desemnării unei personalităţi care nu mai deţine funcţii naţionale. O 
astfel de soluţie ar genera mari dificultăţi şi ar avea ca efect practicarea 

duplicării la cei mai înalt nivel al sistemului, fiind o sursă de confuzie, dacă nu 

chiar de conflict, care,.în prezent, există între înaltul reprezentant al Uniunii şi 
comisarul cu relaţiile externe. A pune în fruntea Uniunii două persoane 
prezidenţiale concurente, cu profil identic, nu ar fi de natură să contribuie la 
eficienţă, vizibilitate şi democraţie. 

În cazul în care regulile şefilor de stat şi de guvern nu se pot acomoda cu 
o preşedinţie exterioară, este de preferat să se conserve o formulă ameliorată 
de preşedinţie prin rotaţie decât să se asume riscul unei conduceri bicefale a 
Uniunii. 

Susţinătorii ortodoxiei comunitare şi ai Europei statelor nu admit soluţia 
preşedinţiei cu prezidiu. Pentru ei, soluţia cea mai rezonabilă ar fi încredinţarea 
preşedinţiei Consiliului European şi a celei a Comitetului Afacerilor Generale, 
fără drept de vot, preşedintelui prezidiului; preşedinţia consiliilor de miniştri ar 
urma să se atribuie vicepreşedinţilor, în funcţie de competenţele lor de 
coordonare, cel puţin în ceea ce priveşte funcţiile de participare la executiv. O 
parte din susţinătorii metodei comunitare consideră incompatibilă funcţia de 
preşedinte al Consiliului European cu sarcina de a concilia interesele naţionale 
şi cea de preşedinte al Comisiei ca promotor al interesului general. Reunirea 
acestor două funcţii pare să fie posibilă, întrucât ele sunt mai mult 
complementare şi mai puţin contradictorii. Cu toate acestea, o serie de riscuri 

de incoerenţă ar putea să rezulte din confruntarea celor doi preşedinţi rivali. 

Ideea unei preşedinţii unice, dar colegiale, a Uniunii a fost lansată în 
februarie 2002 de către Robert Toulemon, preşedintele Asociaţiei Franceze de 
Studiu pentru Uniunea Europeană, şi, ulterior, a fost preluată şi de către alţi 
reprezentanţi ai ţărilor membre UE. 

Consiliul ar continua să participe la funcţia executivă cu prerogative ce 
pot varia în funcţie de subiect. Astfel, acordul prealabil ar fi cerut pentru cele 
mai importante decizii, ca procedură de control a posteriori pentru ceilalţi. 
Funcţia legislativă a Consiliului ar fi exercitată respectându-se regulile 
transparenţei care se impune în astfel de situaţii. Toulemon consideră că 
distincţia care se doreşte a fi făcută între funcţiile legislative şi executive ale 
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Consiliului ar putea justifica faptul că diferitele formaţii legislative îşi aleg 
preşedintele dintre membrii lor. 

O altă soluţie mai pe înţelesul cetăţenilor şi în conformitate cu principiul 
separării puterilor ar consta în instituirea, pentru funcţia legislativă, la diferite 
consilii de miniştri, a unei Camere a Statelor, a cărei compoziţie ar putea fi 
lăsată la libera apreciere a fiecărui stat care ar dispune de un singur vot, după 
regula simplă a dublei majorităţi (a statelor şi a populaţiei). 

În cazul în care Uniunea ar avea 30 de membri, regula unanimităţii 
trebuie să fie în întregime abandonată şi înlocuită cu două dispoziţii care să 

asigure echilibrul între state de mărimi diferite şi să salveze partea esenţială a 
suveranităţii: pe de o parte, dubla majoritate (simplă sau cu două treimi) a 
statelor şi populaţiilor reprezentate şi, pe de altă parte, posibilitatea pentru sta-
tele aflate în minoritate să obţină derogări, în condiţii riguros stabilite. Regula 
dublei majorităţi, care a fost apărată de Michel Barnier, în numele Comisiei, a 
fost înlăturată la Nisa pentru că dezechilibra paritatea cu Germania. Acest 
principiu are totuşi meritul clarităţii şi adaptabilităţii la extinderile succesive ale 
UE, răspunzând „bunului simţ” şi fiind înţeleasă de toţi. 

Dubla majoritate reprezintă un element important al democratizării şi 

transparenţei, care ar trebui aplicat în toate instanţele reprezentative ale 

statelor, mai ales într-o eventuală cameră a statelor în care fiecare delegat 
dispune de un singur vot. 

Controlul asupra executivului ar putea fi realizat de către prezidiu şi 
comisari, ceea ce este suficient pentru problemele care sunt adresate Parla-
mentului. În cazul în care, totuşi, s-ar dori menţinerea unei posibilităţi de 
cenzură din partea Parlamentului, apare logic ca executivul să poată fi dizolvat, 
după ce eventual a fost obţinut acordul Consiliului European. În această 
ipostază, dispoziţiile ar trebui astfel elaborate încât să se poată respecta 
calendarul de formare a executivului după alegerile europene. 

Executivul ar trebui să preia Programul Uniunii pentru cinci ani privind 
mandatele executive şi parlamentare, cu acordul din partea Consiliului 
Afacerilor Generale, compus, de preferinţă, din miniştri specializaţi sau, pentru 
statele care refuză această formulă, din miniştri ai afacerilor externe. Acest 
program trebuie supus spre aprobare Consiliului European şi Parlamentului 
sau unui Congres al Parlamentului European şi al parlamentelor naţionale, a 
cărui convocare, la intervale relativ mari de timp, ar fi de preferat. Participarea 
parlamentelor naţionale la viaţa Uniunii ar putea fi, de asemenea, întărită prin 
prezenţa de delegaţi ai parlamentelor la Consiliul European, constituiţi în 
formaţie legislativă sau într-o eventuală cameră a statelor. 
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Schema constituţională pentru o Uniune Europeană bazată pe dubla 

legitimitate democratică a cetăţenilor şi statelor 
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Îmbunătăţirea democratizării Uniunii s-ar putea realiza şi prin 
schimbarea modului în care se alege Parlamentul European, generalizând 
scrutinul proporţional în circumscripţii care nu au un anumit număr de 
participanţi (de exemplu, 5 milioane). Pentru a favoriza formarea partidelor 

politice europene care prezintă alegătorilor programe europene, ar fi bine 

dacă s-ar da un al doilea buletin de vot alegătorilor, care să le servească 
alegerii unei anumite fracţiuni a Parlamentului (între 5 şi 10%), pe liste 

obligatorii transnaţionale. Efectivul Parlamentului ar trebui să fie de cel puţin 

500 de membri, adică un deputat la 1 milion de locuitori, şi de 20-40 de aleşi 
pe listele transnaţionale. 

Instituirea referendumului de iniţiativă populară, la cererea unui număr 

semnificativ de cetăţeni provenind dintr-un număr semnificativ de ţări, ar 
conduce la consolidarea unei democraţii participative la toate nivelurile. S-ar 
putea să vină si timpul când cetăţenii vor dori să aleagă chiar şi organismul 
executiv al Uniunii. In opinia unor specialişti, alegerea unei preşedinţii colegiale 
ar fi mijlocul cel mai bun de a evita o alegere falsificată prin naţionalitatea 
candidaţilor. La sfârşitul perioadei de tranziţie, structura executivului şi modul 
său de desemnare va trebui revizuite, ţinând seama de caracterul puternic 
evolutiv, în prezent şi în perspectivă, al construcţiei europene. 

Schema prezentată de specialistul francez Toulemon încearcă să 
răspundă unor preocupări fundamentale în materie de reformă instituţională a 
UE, menţinând rolul executivului de a face propuneri şi a impulsiona procesele, 
deciziile principale continuând să rămână de competenţa consiliului localizat ia 
nivelul miniştrilor sau şefilor de guvern. 

Schema propusă are ca principale modificări generalizarea dublei 

majorităţi în organele reprezentative ale statelor care se bucură de o încredere 
dublă, atât din partea statului, cât şi a popoarelor. 

O Europă cât mai apropiată de cetăţeni, în concepţia celor care susţin 
rolul major al guvernelor naţionale, trebuie să se asigure că executivul la nivel 
comunitar nu va putea lua măsuri care să nu întrunească acordul majorităţii 
guvernelor respective. Această cerinţă conduce la configurarea unei Uniuni cu 
un executiv responsabil şi posibil de a fi ales într-o perioadă de perspectivă 
prin votul universal al popoarelor care fac parte din Uniune. În acest fel, 
obţinerea majorităţii statelor pentru fiecare decizie a Consiliului European şi a 
Camerei statelor garantează pentru statele de mici dimensiuni că nu le-a fost 
ignorată voinţa, iar statelor de mari dimensiuni că nu sunt blocate de un 
egalitarism lipsit de legătură cu realităţile fiecărei situaţii concrete. 

Îndepărtarea riscului de a avea o Comisie numeroasă şi prea naţională, 
de a diminua autoritatea Comisiei este realizabilă prin însăşi existenţa în cadrul 
Comisiei a cabinetului politic. Caracterul colegial al prezidiului ar permite o 
reprezentare echilibrată a tuturor statelor (mari, mijlocii şi mici), a bărbaţilor şi 
a femeilor, a ţărilor din nordul Europei şi a celor din sud, a diferitelor orientări 
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politice. Fără a intra în opoziţie, susţinătorii controlului eficient al subsidiarităţii 
ar găsi o satisfacţie în recunoaşterea unei părţi legislative paritare în Camera 
statelor. Implicarea mai mare a parlamentelor naţionale în treburile Uniunii ar fi 
realizabilă prin asigurarea posibilităţii de a participa la Camera statelor şi 
convocarea periodică a Congresului Parlamentelor sau a Convenţiei. Ar fi, de 
asemenea, posibil ca parlamentarii europeni să obţină deplina recunoaştere a 
funcţiei lor de colegislatori, la egalitate cu Consiliul, eventual transformat în 

Camera statelor, precum şi de votanţi ai părţii de „încasări” din bugetul 
comunitar. Regiunile europene ar putea obţine statutul de parteneri ai Uniunii şi 
posibilitatea de a fi reprezentate în una din camerele legislative. 

4.4. Procedura constituantă şi diferenţierea în integrare 

Potrivit opiniei specialiştilor implicaţi în reforma instituţională a Uniunii, 
se pot desprinde trei forme de diferenţiere în ceea ce priveşte intensitatea 
integrării, experimentate într-un fel sau altul. Este vorba de: 

 cea mai radicală formă, care se referă la refuzul Tratatului, a 

pactului constituţional sau a eventualei constituţii (cazul Norvegiei 
şi Elveţiei); 

 refuzul de a accepta un anume capitol al Tratatului; 

 refuzul de a participa la un demers sau acţiune punctuală dorită 

de către majoritate. 
Dilema constituţie/pact constituţional ar putea rămâne doar în pian 

teoretic, fără nici un alt impact, în cazul în care nu ascunde o opţiune 
fundamentală privind procedura viitoare de aprobare şi intrare în vigoare a 
textelor de bază care definesc obiectivele, competenţele instrumentelor şi 
instituţiile destinate să deservească aceste obiective. În acest sens, putem 
distinge două opinii diametral opuse: opinia tradiţionalistă care reclamă 

unanimitatea, fie că este vorba de semnarea la termen a Conferinţei intergu-

vernamentale prevăzute pentru 2004 sau de ratificarea parlamentară sau 
populară. Cealaltă opinie, împărtăşită de cei mai îndrăzneţi şi realişti, 
consideră că regula unanimităţii constituante nu îşi găseşte locul într-o 

Uniune chemată să reunească peste 30 de state diferite ca mărime, capacitate 
şi istorie. 

Este important de semnalat că problema votanţilor minoritari a apărut 
chiar în cursul ratificării Tratatelor de la Maastricht, Amsterdam şi Nisa, fiind 
soluţionată prin derogări şi acceptată pentru statele minoritare în tratatele 

iniţiale (Anglia, Danemarca) sau în timpul unei renegocieri urmate de un al 
doilea referendum (Danemarca). Poate fi menţionat şi cazul Irlandei, unde s-a 
organizat al doilea referendum, după ce s-a dat cetăţenilor asigurarea ambiguă 
că un tratat care organizează o apărare comună nu afectează neutralitatea 
tradiţională a ţării lor. 
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Reforma instituţională a UE are în vedere şi varianta modificării 
procedurii de revizuire şi a stipulării potrivit căreia noul Pact constituţional să 
poată intra în vigoare din momentul în care majoritatea statelor (reprezentând 
două treimi din populaţia Uniunii) au ratificat pactul respectiv. Celorlalte state li 
s-ar putea propune un statut de asociat cu garanţia participării lor la piaţa 

unică şi uniunea monetară, în condiţiile respectării regulilor acestora. Şi de 
această dată, poate fi adusă obiecţia că, în cazul modificării procedurii, este 
nevoie de unanimitate. Evident, această obiecţie se poate soluţiona numai pe 
baza unei voinţe politice comune. Istoria Europei arată că o minoritate relativ 
redusă nu poate, pe termen lung, obstrucţiona voinţa unei majorităţi, chiar şi în 
cazul unor importante probleme constituţionale. Din acest motiv este 
probabilă recunoaşterea dreptului de retragere din Uniune pentru o ţară 

care este în dezacord total cu orientările sale, prin facilitarea acordului de a 
modifica, în sens majoritar, procedura de revizuire. 

Procedura de revizuire sau de a obţine un acord cuprinzător asupra 
obiectivelor sau transferurilor corespunzătoare de competenţe (de exemplu, în 
materie de apărare) este mai dificil de realizat. Calea unor derogări 

negociate pare să fie mai realistă şi mai conformă cu interesele Uniunii decât 

cea, încă neexperimentată, a cooperărilor întărite. Această cale permite 

statelor care sunt în dezacord cu majoritatea să rămână doar în sfera anumitor 
forme şi politici integraţioniste, cum este cazul uniunii monetare. Pe cale de 
consecinţă, cei care nu participă vor pierde şi dreptul de a vota în instanţele 
reprezentative ale statelor. În acest fel, s-ar putea încredinţa unei instanţe 
compuse din parlamentari naţionali şi europeni misiunea de a adopta 
competenţele Uniunii, fără a fi necesară recurgerea la dificila procedură de 
revizuire, implicând ratificările naţionale. Congresul sau Convenţia, care nu va 
trebui să fie convocate cu o periodicitate anume prestabilită, ar putea, de 
asemenea, să asigure controlul politic al respectării principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii. 

Majoritatea specialiştilor consideră că, într-o Uniune Europeană lărgită, 
regula unanimităţii ar fi sinonimă cu neputinţa, îndeosebi în ceea ce priveşte 
afacerile externe şi apărarea, unde eficienţa necesită rapiditatea deciziei. În 
schimb, apare rezonabil să se recunoască dreptul fiecărui stat, cel puţin în 
perioada de tranziţie, de a nu se asocia la un demers sau acţiune hotărâtă de 
majoritate. 

Schiţa prezentată pentru reforma instituţională a UE reflectă concepţia 
„federaţiei de state-naţiuni”, propusă de Jacques Delors şi apoi preluată de 

Jacques Chirac, Lionel Jospin şi chiar de Joschka Fischer. 
Având în vedere dubla legitimitate pe care ar trebui să se întemeieze o 

Uniune care reuneşte state naţionale şi plurinaţionale (Belgia, Spania, Anglia), 
federaţia de state naţionale şi de cetăţeni este o formulă instituţională mai 
adecvată. Confruntarea de peste o jumătate de secol dintre tezele federaliste şi 
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confederaliste ar trebui să se finalizeze printr-un consens care să apropie 
diferitele poziţii comunitare şi interguvernamentale, chiar cu preţul de a 
menţine rolul politic internaţional al Europei Unite la dimensiuni modeste. Cea 
mai potrivită soluţie care ar fi de urmat este asocierea în mod coerent a 
cerinţelor de eficacitate şi transparenţă cu nevoia de vizibilitate europeană în 
interior şi exterior, îmbinarea în timp a persistenţei sentimentului naţional şi a 
tradiţionalelor structuri naţionale cu activitatea viitoare a Uniunii. 
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Precizări preliminare 

 

Obiectivele fazei a doua/2002 a proiectului CERES 2.7 au fost în 

principal următoarele: 

 analiza-diagnostic pe cât posibil, în condiţiile informaţiei statistice 
existente, prin folosirea indicatorilor stabiliţi în faza I a proiectului, atât 
pentru circulaţia internă a persoanelor şi a forţei de muncă, cât şi pentru 
cea externă (emigraţie, imigraţie, repatriere etc.). Menţionăm din start că 
acest obiectiv a putut fi realizat doar parţial, întrucât multe din informaţiile 
necesare nu sunt disponibile şi/sau, atunci când sunt stocate „undeva”, 
accesul a fost dificil, practic imposibil. 

 evaluarea volumului circulaţiei persoanelor/forţei de muncă, a princi-
palelor caracteristici demo-economice, sociale, culturale, educaţional-
formative etc. ale persoanelor migrante; identificarea, pe aceste funda-
mente, a înclinaţiei/disponibilităţii spre migraţie a diferitelor categorii de 
populaţie migrantă; 

 analiza sensului fluxurilor migratorii, cu surprinderea unor momente de 
inflexiune, de modificare fie a sensului fluxurilor ca atare, fie a intensităţii 
acestora, fie a ambelor. Am încercat astfel să identificăm, în diferite 
etape, factorii generatori, dar şi riscurile induse de o circulaţie internă 
„forţată”, precum şi cele care derivă din risipa de capital uman pe calea 
migraţiei externe în principal. 

 analiza structurii populaţiei migrante. Avem în vedere structuri 
demografice (bărbaţi, femei, grupe de vârstă), educaţional-formative 
(niveluri de educaţie şi formare profesională), precum şi structuri pe care 
le-am numit economice, luând în considerare zonele/regiunile de plecare 
şi, respectiv, de sosire. Am identificat, cu deosebire în a doua parte a 
anilor ‟90, aşa-numita „migraţie de reîntoarcere”, cu o puternică notă de 
migraţie de subzistenţă în ceea ce priveşte mişcarea migratorie internă. 
Studiul este structurat în două părţi. Partea I este dedicată analizei 

mişcării migratorii interne. Analiza se extinde pe o perioadă de 30 de ani, 

1970-2000, deoarece am considerat că aceasta este perioada în care mişcarea 
migratorie internă a fost puternică, suferind dintr-o dată deplasări de mare 
amplitudine, cu relevanţă în egală măsură economică şi socială. Menţionăm, 
de asemenea, că, în fapt, studiul priveşte mişcarea persoanelor, şi nu exclusiv 
a forţei de muncă, aceasta din urmă fiind inclusă în prima. În al doilea rând, 
subliniem faptul că, în condiţiile cunoscute, analizate în proiectul anterior, 
criteriul de bază avut în vedere a fost „schimbarea domiciliului”, ceea ce poate 
fi în unele cazuri mai mult decât migraţia pentru muncă (femeile în vederea 
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căsătoriei), iar în altele mai puţin, dacă ţinem seama că, din punctul de vedere 
al mişcării interne, potrivit legislaţiei în vigoare, mişcarea pentru muncă în 
perimetrul a 30-50 km, fără schimbarea domiciliului, nu este considerată 
migraţie. De altfel, acest sistem funcţionează în multe dintre ţările membre UE 
şi OECD. 

Partea a II-a este focalizată pe analiza migraţiei externe. Ca şi în primul 

caz, am încercat să depăşim – în măsura în care datele disponibile o 
permiteau – limitele unor astfel de studii realizate până în prezent. Din păcate, 
multe din intenţiile noastre – prezentate ca indicatori în faza I – nu au putut fi 
finalizate, informaţia necesară fiind cu totul insuficientă scopului propus. Dar, 
dincolo de aceste dificultăţi de ordin informaţional, atragem atenţia asupra a 
trei elemente. Primul dintre acestea se referă la faptul că studiul nostru priveşte 
doar aşa-numita migraţie externă controlată. Migraţia necontrolată, fie că este 
vorba de imigraţie, fie că este vorba de emigraţie, nu este luată în calcul. Se 
pot face doar estimări globale, riscante, care, de regulă, sunt destinate a crea 
într-o zonă teritorială o anumită opinie şi/sau atitudine. Al doilea element de 
care nu putem face abstracţie ţine de faptul că unele ţări europene dezvoltate 
sunt în curs de a-şi modifica legislaţia referitoare la imigraţie. Se urmăresc 
concomitent două ţinte: 

a) combaterea imigraţiei clandestine, necontrolate, desfăşurate pe axa est-
vest (apreciată, de pildă, în Germania la 500 mii de persoane în fiecare 
an). Aşa, de exemplu, guvernul italian şi-a completat legislaţia privind 
emigraţia prin adoptarea de către parlament a unui decret-lege care va 
permite reglementarea statutului emigranţilor din afara spaţiului 
comunitar care lucrează în prezent la negru pe teritoriul Italiei; 

b) atenuarea efectelor îmbătrânirii demografice a populaţiei UE, prin deschi-
derea şi încurajarea migraţiei forţei de muncă tinere, bine pregătite 
profesional din ţările din est. 
În raportul pe 2002 al Comisiei Europene asupra situaţiei sociale în 

Uniunea Europeană se arată că: „...una dintre chestiunile cele mai dezbătute 
este posibilitatea ofertei de mărire a imigraţiei pentru a rezolva problema 
îmbătrânirii populaţiei în Europa şi viabilitatea sistemului de pensii”. Dar chiar 
şi aşa, potrivit estimărilor altor experţi europeni, populaţia UE-15 nu va creşte 
în mod semnificativ la orizontul 2005 decât cu 1,8%, comparativ cu 1,4% în 
prezent, ceea ce înseamnă un aport de 1,2 milioane de persoane. Ca atare, se 
precizează în raport: „Imigraţia poate contribui la asigurarea forţei de muncă, 
dar, în acelaşi timp, nu poate opri fenomenul de îmbătrânire demografică”. 
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Caseta nr. 1:  Numărul imigranţilor în UE 

 

Imigranţii din afara UE reprezentau în anul 2000 aproximativ 3,5% din 
populaţia Uniunii, adică 13 milioane de persoane, dintre care 2,3 milioane turci, 
2,3 milioane originari din Africa de Nord, 1,9 milioane din fosta Iugoslavie. În 
1985, imigranţii reprezentau 8,4 milioane de persoane, adică 2,3% din 
populaţia totală. 

 

Sursa: Raportul CE pe anul 2002 asupra situaţiei sociale din Uniunea Europeană, 

Bruxelles, 2002. 

 

Din această perspectivă, în ciuda, proclamării principiului „liberei 
circulaţii a forţei de muncă”, mişcarea pentru muncă a persoanelor din ţările 
candidate rămâne, dincolo de o declaraţie politică de intenţie, selectivă şi 
discriminatorie. În fond, acesta este un mecanism de acoperire a cererii de 
forţă de muncă tinere, de înaltă competenţă din ţările din est, dispusă – în lipsa 
oportunităţilor de a munci în propria ţară – să accepte condiţii discriminatorii de 
plată şi muncă pe piaţa internă a UE, care, prin numeroase documente ale UE, 
este portdrapelul „egalităţii de şanse şi tratament” (!). Rădăcina răului, dacă ne 
putem exprima aşa, se găseşte însă în ţările de plecare, care îşi irosesc cea 
mai valoroasă resursă, cea umană. În legătură cu aceasta, ni s-au părut 
semnificative opiniile domnului Wilfried H. Lang, observator economic pentru 
Europa de Sud-Est, care, referindu-se la „exportul” de forţă de muncă din 
România, menţiona: „România face greşeli economice fundamentale. În loc să 
se preocupe de crearea de locuri de muncă corespunzătoare pentru specialiştii 
şi personalul calificat pe care îl are în ţară, în vederea exportului de produse 
finite create de aceştia, ea exportă în mod gratuit materia cenuşie existentă, 
adică face cadou ţărilor occidentale tot ce are mai valoros şi util” (Interviu, 
România liberă, 26 septembrie 2002). 

Al treilea element, cu părţi pozitive, dar şi negative şi cu o serie de 
riscuri, rezidă în încercarea susţinută a guvernului român, prin instituţiile sale 
specializate (MMSS, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă în Străinătate), de 
a reglementa mai bine statutul forţei de muncă din România care lucrează 
temporar în străinătate. Informaţiile care circulă, de regulă, prin mass-media nu 
sunt întotdeauna încurajatoare, sub numeroase aspecte. Oricum, acestea sunt 
contradictorii, iar transparenţa organelor abilitate în acest domeniu este 
suficient de opacă. 



Partea I 

MIGRAŢIA INTERNĂ 

 

Prăbuşirea sistemului comunist şi, ca urmare, deschiderea României 
către lume aduc schimbări profunde în sistemul economic şi social, 
reverberaţiile acestei perioade resimţindu-se puternic, pe planuri multiple. 
Aflate la început de drum, fără a avea experienţa şi maturitatea deplină 
necesară acestui pas de mare anvergură – cu tot ce implică tranziţia de la 
economia de comandă la cea de piaţă – noile realităţi determină apariţia mai 
mult sau mai puţin spontană a convulsiilor în plan social. 

Debutul procesului de trecere de la economia centralizată la cea de piaţă 
a antrenat schimbări majore, care s-au succedat cu repeziciune, fiind 
caracterizate prin asimetrii şi divergenţe. Redimensionarea arhitecturii 
societăţii româneşti – marcată de o lungă perioadă de declin economic – a 
conturat o evoluţie interesantă a mişcării populaţiei atât în interiorul, cât şi în 
exteriorul graniţelor naţionale, ca dimensiuni, fluxuri şi sensuri ale acestora, 
intensitate şi structură. În această parte a lucrării ne propunem să surprindem 
cât mai bine, cât mai aproape de realitate fluxurile migraţiei interne ca volum, 
dar mai ales sensurile acestora pe o lungă perioadă, care oricum depăşeşte 
tranziţia propriu-zisă. 

Una dintre cele mai importante probleme ridicate de cercetarea 
circulaţiei persoanelor şi a forţei de muncă o constituie definirea actului 
migratoriu propriu-zis, în condiţiile în care, astăzi, mişcările teritoriale de 
populaţie sunt atât de frecvente, realizate în sensuri, zone, profesii/ocupaţii, 
vârste etc. diferite. 

 

Caseta nr. 2: Concepte 
 

Migraţie – forma principală a mobilităţii geografice, constând în schimbarea definitivă a 

domiciliului stabil. 

Mişcare migratorie – parte din mişcarea totală a populaţiei care se datorează 

migraţiei, cealaltă fiind mişcarea naturală. 

Migraţie internă – migraţie care are loc în cadrul graniţelor aceluiaşi stat. 
 
Sursa: Vladimir Trebici – Mică enciclopedie de demografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975. 

 
Nota definitorie a conceptului de mişcare migratorie internă utilizat în 

prezent este schimbarea domiciliului, care poate avea loc în interiorul unei 
localităţi (judeţ, de exemplu), între judeţe, intra şi interregional. 
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Caseta nr. 3: Unele precizări privind unităţile administrative 
 

În România, unităţile administrative de bază sunt comunele (rurale) şi oraşele (oraşe 
simple sau municipii). În componenţa acestora intră, de regulă, mai multe unităţi de 
habitat, localităţi (sate sau oraşe). Astfel, în 2001, cele 16.073 de localităţi ale României 
erau grupate în 2.686 de comune, 265 de oraşe şi municipii. Prima categorie de localităţi 

formează mediul rural, cea de a doua, mediul urban. Nu va fi deci considerată migraţie 
schimbarea domiciliului în interiorul unei localităţi sau dintr-o localitate în alta, ambele din 

aceeaşi comună sau acelaşi oraş. Face excepţie de la regulă municipiul Bucureşti, 

unde, începând cu 1992, trecerea dintr-un sector în altul este înregistrată ca 

migraţie. Acest din urmă aspect este bine de reţinut, întrucât introducerea practicii 

respective a modificat valoarea indicilor de migraţie. Tot aşa s-a întâmplat în 1968, 
an din care datează (cu mici corecţii) actuala împărţire administrativă a României, dat 
fiind faptul că atunci s-a redus substanţial numărul comunelor şi, astfel, o serie de mişcări 
de populaţie nu au mai fost contabilizate ca migraţii. 
 
Sursa: Traian Rotariu, Elemer Mezei – „Aspecte ale migraţiei interne recente din România”, Sociologie 

românească, no. 3, 1999. 

 



Capitolul 1.  

POPULAŢIE ŞI MIGRAŢIE INTERNĂ 

 

Relaţia populaţie-economie este deosebit de complexă şi se datorează 
faptului că evoluţia numărului şi structurii populaţiei este numai unul dintre 
elementele sub înrâurirea cărora se formează şi acţionează factorii creşterii 
economice. 

1.1. Populaţia totală 

În ansamblu, în perioada analizată, populaţia totală a României a 
înregistrat o tendinţă de creştere de la 20,25 mil. de persoane în 1970 la 22,43 
mil. de persoane în anul 2000, acesta reprezentând un spor de aproximativ 
11% faţă de anul de bază. Privită însă în detaliu, evoluţia populaţiei parcurge 
două etape principale, caracterizate prin sensuri contrare (graficul nr. 1). 

Astfel, până în anul 1989, practicarea politicii pronataliste impuse de vechiul 
sistem, dar şi restricţiile severe aplicate regimului emigraţiei au avut ca rezultat 
creşterea constantă a populaţiei, care în 1989 ajunge să numere 23,15 mil. de 
persoane. 

Graficul nr. 1 

Evoluţia populaţiei totale în 1970-2000 

 
Sursa: Anexa nr. 1. 
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Liberalizarea aproape generalizată a mişcării populaţiei (naturală şi 
migratorie) instituită imediat după 1989 a generat însă inversarea trendului de 
evoluţie a populaţiei. Anul 1990 este, în mod paradoxal, anul în care populaţia 
înregistrează nivelul său maxim (23.206.720 de persoane). Schimbarea majoră 
care se produce constă în faptul că perioada 1991-2000 se caracterizează 
printr-o tendinţă constantă de scădere a populaţiei, atât pe seama sporului 
natural, cât şi a celui migratoriu (acestea devin, din pozitive, negative). 

1.2. Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

În perioada 1970-2000, analiza structurii pe grupe de vârstă a populaţiei 
totale în diferite momente evidenţiază următoarele (graficul nr. 2): 

 ponderea persoanelor cu vârsta cuprinsă în intervalele 15-24 de ani, 24-
49 şi 50-59 de ani s-a menţinut aproximativ la acelaşi nivel, cu mici 
variaţii; 

 categoria de persoane cu vârsta de peste 60 de ani a înregistrat pe 
ansamblu o tendinţă de creştere a ponderii în total, de la 13,2% în 1970 
la 18,8% în 2000, pe seama reducerii ponderii categoriei aflate la baza 
piramidei populaţiei, respectiv persoanele cu vârsta sub 15 ani. 

 

Graficul nr. 2 

Evoluţia structurii populaţiei pe grupe de vârstă,  

în perioada 1970-2000 
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Sursa: Anexa nr. 2. 
Acest proces de îmbătrânire demografică este efectul a două fenomene 

importante: reducerea natalităţii şi creşterea duratei medii de viaţă până la 
începutul anilor ‟90. 

1.3. Migraţia internă. Dimensiuni. Intensitate. Tendinţe 

În cele trei decenii analizate în studiul de faţă, numărul populaţiei care şi-
a schimbat domiciliul a fost de peste 9,3 milioane de persoane. Deşi migraţia 

internă înregistrează fluctuaţii, pe ansamblu, nivelul atins în 2000 este inferior 
celui din anul 1970 (244.507 persoane în anul 2000, faţă de 293.337 de 
persoane în 1970, ceea ce reprezintă o reducere cu aproximativ 17%) 
(graficul nr. 3).  

 

Graficul nr. 3 

Evoluţia numărului de migranţi, 1970-2000 

Sursa: Anexa nr. 3. 

 

Perioada 1970-1982 se caracterizează prin niveluri înalte ale deplasărilor 
interne de populaţie – cu maximul atins în 1973-1974 (peste 375 mii de 
persoane, ceea ce reprezintă o creştere cu aproximativ 28% faţă de anul de 
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bază 1970). Această situaţie a fost cauzată de declanşarea procesului de 
industrializare. După 1982 şi până în 1990, se înregistrează o reducere a 
volumului migraţiei interne cu peste 14% faţă de anul de bază. 

Din punctul de vedere al volumului migraţiei interne, în primul an 

postrevoluţionar, fenomenul înregistrează o adevărată explozie, nivelul atins 
fiind de aproximativ 2,7 ori mai mare decât cel din anul 1970 şi de 4 ori mai 

mare decât nivelul anului 1989. 

De ce 1990 este vârf de lance al migraţiei interne? 

Restricţiile pe care România le menţinea în ceea ce priveşte migraţia 
internă au dispărut în tânărul stat democratic. În 1990 are loc cea mai amplă 
mişcare migratorie internă din ultimii 20 de ani (chiar şi pentru următorii zece), 
dacă ne gândim la cele 786.471 de persoane care şi-au schimbat domiciliul, 
comparativ cu anul precedent, când numărul acestora era de 192.900 de 
persoane. 

Dacă luăm în considerare faptul că îngrădirea unei libertăţi fundamentale 
– indiferent de regimul sau natura impunerii – lasă loc unor întrebări asupra 
valorii reale a intensităţii migraţiei din 1990, suntem îndreptăţiţi să credem că 
cifrele nu au reflectat cu exactitate situaţia reală. Mai degrabă, în marea 
majoritate a cazurilor, a fost vorba de clarificarea statutului pentru persoane, 

care, deja stabilite într-un loc sau altul, se aflau în imposibilitatea de a-şi 
declara oficial schimbarea de reşedinţă. Un alt argument adus în acest sens 
este anul 1991, an în care se mai înregistrează un număr total de doar 262.903 
migranţi. 

Un alt factor cu acţiune asupra migraţiei l-a constituit navetismul, un 

fenomen extrem de intens în România în perioada regimului comunist, cu 
funcţii similare celor ale migraţiei, dar, din păcate, prea puţin studiat şi deloc 
reflectat în statistici oficiale. De asemenea, nici o statistică nu surprinde aşa-
numitele migraţii temporare sau sezoniere pentru muncă. 

O parte a populaţiei rezidente în mediul rural lucra practic în mediul 
urban, în construcţii, în industrie, fiind deci caracterizată printr-un statut socio-

profesional ambiguu. Acest fenomen, destul de extins, reprezenta şi o formă 

de completare a veniturilor băneşti ale gospodăriilor, de regulă insuficiente în 
agricultură. Natura duală a statutului socio-profesional – agricultori şi muncitori 
– a generat la timpul respectiv efecte economice mai puţin dorite atât în planul 
eficienţei agricole, cât şi al celei industriale. Totodată, a avut incidenţă asupra 
structurii ocupaţionale a populaţiei. 

După liberalizarea din 1990, migraţia internă se reaşază, atingând din 
nou niveluri inferioare anului 1970, cu excepţia anului 1997, când, datorită 
instituirii acordării plăţilor compensatorii pentru disponibilizările colective şi 
deplasărilor masive ale foştilor muncitori din industrie către locurile de origine, 
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volumul populaţiei migrante înregistrează o uşoară creştere, atingând un nivel 
superior anului 1970. 

Pentru întregirea imaginii fenomenelor migratorii, este necesară, în 
continuare, analiza intensităţii fenomenului migratoriu intern, exprimată ca 

persoane migrante la 1.000 de locuitori (graficul nr. 4). 

Graficul nr. 4 

Intensitatea migraţiei în perioada 1970-2000 

 
Sursa: Anexa nr. 4. 

1.4. Structura migraţiei interne 

1.4.1. Structura migraţiei interne pe grupe de vârstă 

Analiza structurii migraţiei pe grupe de vârstă evidenţiază corelaţia 

dintre migraţie şi conjunctura socio-economică (graficul nr. 5). Astfel, în anul 

1970, ponderea populaţiei migrante cu vârsta cuprinsă între 15 şi 49 de ani 
atingea valoarea de peste 77% din totalul migranţilor, ceea ce este explicat de 
tendinţele de masivă industrializare şi urbanizare a României, care făceau 
necesară dislocarea unor contingente importante de persoane active. 
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Urmărind evoluţia structurilor populaţiei migrante pe cele cinci categorii 
de vârstă avute în vedere, se observă reducerea ponderii numai pentru 
segmentul de migranţi cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani. 

 

Graficul nr. 5 

Structura populaţiei migrante pe grupe de vârstă,  

1970-2000 

 
Sursa: Anexa nr. 5. 

 

Structurarea populaţiei migrante pe categorii de vârstă are în vedere şi 

repartizarea pe perioade a fluxurilor migratorii în cadrul fiecărei grupe de 

vârstă analizate (graficul nr. 6). Se observă că, în perioada 1990-2000, 

populaţia migrantă, deşi ar trebui să reprezinte doar o treime din volumul total 
înregistrat în cele trei decenii analizate, cumulează aproape jumătate din totalul 
migranţilor din categoriile de vârstă cuprinse în intervalul 50-59 de ani şi peste 
60 de ani. O parte din cei care migraseră odinioară spre oraşe, în căutarea 
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unor locuri de muncă mai bine plătite – pensionarii – iau drumul meleagurilor 
natale, unde costul vieţii zilnice devine mai uşor de suportat. 

 

Graficul nr. 6 

Repartizarea pe perioade a fluxurilor migratorii ale populaţiei din cadrul 

fiecărei grupe de vârstă analizate, 1970-2000 

 
Sursa: Anexa nr. 6. 

1.4.2. Structura migraţiei interne pe sexe 

Un aspect interesant este şi analizarea migraţiei interne din perspectiva 
structurii sale pe sexe. Datele statistice indică însă faptul că, în fiecare an al 
perioadei 1970-2000, numărul (şi deci şi ponderea) populaţiei feminine 
depăşeşte  jumătate din totalul populaţiei migrante, una dintre cauzele posibile 
fiind şi faptul că  femeile se deplasează mult mai frecvent decât bărbaţii în 
urma căsătoriei. Totuşi, am constatat că excepţii de la această regulă există, 
însă la nivelul grupelor de vârstă ale populaţiei migrante, astfel încât, în cele ce 
urmează, prezentăm o analiză a migraţiei interne pe sexe şi grupe de vârstă 

(graficul nr. 7). Din lipsa spaţiului necesar, aceasta a fost realizată doar pe 5 

ani (1970 şi 2000, ca limite ale perioadei analizate în studiul de faţă, 1990, ca 
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an în care migraţia internă atinge valoarea record, şi 1973 şi 1989, doi ani aleşi 
în mod aleatoriu). 

Astfel, în 1970, 1973 şi 1989, populaţia feminină deţine majoritatea în 
totalul populaţiei migrante cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani şi 50 şi 
peste, în timp ce, pentru celelalte categorii de vârstă, majoritatea este deţinută 
de bărbaţi. În 1990, femeile deţin în plus şi majoritatea pentru grupa de vârstă 
25-29 de ani, iar în 2000 şi pentru grupa de vârstă 30-34 de ani. 

 

Graficul nr. 7 

Situaţia migraţiei interne pe sexe şi categorii de vârstă, 

în anii 1970, 1973, 1989, 1990 şi 2000 
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Sursa: Anexa nr. 7. 

 



Capitolul 2.  

FLUXURILE MIGRAŢIEI INTERNE 

2.1. Evoluţia populaţiei pe medii 

Analiza structurii populaţiei pe medii evidenţiază faptul că, în funcţie de 
condiţiile oferite de climatul politic, social, dar mai ales de cel economic, 
societatea a reacţionat asemenea unui barometru, reflectând fidel schimbările 
survenite în plan intern.  

Dacă în 1970, 63% din populaţia României avea domiciliul în mediul 
rural, în anul 2000 situaţia s-a inversat, ponderea persoanelor cu reşedinţa în 
mediul urban deţinând mai mult de jumătate din totalul populaţiei (graficul nr. 

8). Majoritatea deţinută de urban nu este decât una insuficientă, fragilă, 

ameninţată din ce în ce mai mult de sintagma „luxului urban”. Costurile vieţii la 
oraş ajung să fie socotite drept exorbitante în raport cu veniturile pe care le 
poate realiza omul de rând, preţurile locuinţelor şi costul întreţinerii acestora fac 
dintr-un potenţial proprietar un visător. Chiar dacă situaţia pare a fi prezentată 
romanţat, ar trebui să recunoaştem că există şi un mare segment al populaţiei 
urbane care, deşi trăieşte la limita subzistenţei, se găseşte „legat” de oraş, fără 
a mai putea opta pentru o eventuală întoarcere în rural. Acesta poate constitui 
punctul de plecare pentru introducerea noţiunii de subevaluare a migraţiei 

interne, care ar putea surprinde mai bine segmentul „înstrăinaţilor”. 

Graficul nr. 8 

Structura populaţiei pe medii, în perioada  

1970-2000 

 
Sursa: Anexa nr. 10. 
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Ponderea urbanului în anul 2000 (54%) rămâne însă cu mult inferioară 
ponderii deţinute de mediul rural în anul 1970 (63,1%). 

Începând din anul 1990, România este un exemplu singular printre ţările 
din Europa Centrală şi de Est, cunoscând inversarea paradoxală a cursului 
firesc al evoluţiei, populaţia care locuieşte în rural înregistrând un proces de 
creştere în cadrul populaţiei totale. Raţionamentul este simplu: cererea de forţă 
de muncă în mediul urban este mult mai mică decât înainte de 1989, procesul 
industrializării forţate a fost stopat, iar restructurările au forţat persoanele 
disponibilizate din unităţile economice din urban, inclusiv navetiştii din rural, să 
se întoarcă în mediul lor de rezidenţă şi să încerce să-şi încropească un nou 
mod de viaţă. Aceasta reprezintă aşa-numita „migraţie de reîntoarcere”, pe 
sensul vest-est, sud-nord, dinspre zonele industriale părăsite sau dispărute 
spre zonele de origine. 

2.2. Aspecte generale privind fluxurile migraţiei interne 

Fluxurile migratorii în cadrul aceluiaşi mediu sau între mediile de 
reşedinţă s-au derulat din 1970 până în 2000 cu intensităţi diferite. Mani-
festarea unei cereri de forţă de muncă din ce în ce mai mari generează mutaţii 
structurale majore.  

Cele mai importante modificări se pot observa în evoluţia fluxurilor rural-
urban şi urban-rural (graficul nr. 9). 

Graficul nr. 9 

Evoluţia structurii fluxurilor migraţiei interne pe medii,  

în perioada 1970-2000 

 
Sursa: Anexa nr. 11. 
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Până în 1994, fluxul rural-urban a constituit principala direcţie a 

migraţiei, ponderea lui în total evoluând de la 37,5% în 1970 la 65,3 % în 1981, 

apoi înregistrând o scădere până la 55,4% în 1989, atingând maximul de 
69,8% în 1990, apoi scăzând din nou până la 30,5% în 1994. Din 1995, acesta 

începe să fie uşor depăşit de fluxul urban-urban, iar în anii 1997-2000, 

devine predominant fluxul urban-rural. Este adevărat că, începând din 

1997, acest sens al fluxurilor migratorii din urban în rural a fost folosit, prin 
mecanismul plăţilor compensatorii, fie ca o cale de restructurare, fie ca una de 
disipare a unor potenţiale zone de conflict social. În acest cadru general, putem 
conchide totuşi că în perioada 1995-2000 se manifestă o tendinţă vizibilă de 

echilibrare a celor patru fluxuri ale migraţiei interne. 

Un prim factor de stimulare a acestui retur l-a constituit restituirea 

terenurilor. În luna februarie 1991, parlamentul a ratificat o lege care a 

restaurat proprietatea particulară asupra pământului (Legea nr. 18/1991). 
Denumită în mod ironic „Legea restituirii parţiale a pământului”, aceasta 
prevedea o limită superioară în care suprafeţele erau restituite foştilor 
proprietari (sau moştenitorilor acestora), de 10 hectare de pământ agricol şi 1 
ha de pădure, fapt care a determinat transformarea agriculturii din România 

într-una parcelară, de subzistenţă. 

Pentru completarea imaginii de ansamblu, este utilă şi analiza structurii 
populaţiei ocupate pe sectoarele economiei naţionale (graficul nr. 10). 

 

Graficul nr. 10 

Structura populaţiei ocupate pe sectoarele economiei naţionale 

1970-2000 

 
Sursa: Anexa nr. 12. 
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Astfel, din 1970 se evidenţiază continuarea tendinţei de creştere a 
populaţiei ocupate în sectorul secundar (industrie şi construcţii) (de la 30,8% în 
1970 la 45,1% în 1989), pe seama reducerii puternice a populaţiei ocupate în 
sectorul primar (de la 49,3% în 1970 la 27,9% în 1989). Acest fapt poate fi încă 
un argument în favoarea interdependenţelor dintre fenomenul migratoriu şi 

starea economiei. După anul 1990 se poate constata o inversare a sensurilor 
de evoluţie a ponderilor ocupării în cele două sectoare: în anul 2000, ponderea 
sectorului secundar ajunge la nivelul de 27,3% (n.b., un nivel inferior anului 

1970). Dez-industrializarea determină apariţia în sfera socio-economică a unor 

noi termeni, precum „disponibilizat”, „şomer”... şi astfel începe „exodul invers” 
spre mediul rural. 

Constatările noastre cu privire la modificarea sensului fluxului rural-urban 

sunt susţinute şi de evoluţia soldului migratoriu net

 (graficul nr. 11). 

 

Graficul nr. 11 

Soldul migratoriu net urban-rural,  

în perioada 1970-2000 

 
Sursa: Anexa nr. 13. 

2.3. Migraţia regională 

Aşa cum migraţia sat-oraş reprezintă un indicator sintetic al diferenţelor 

                                                        
 Soldul migratoriu net a fost calculat ca diferenţă între sosiţii în urban din rural şi plecaţii 

din urban în rural. 



 

 

 

338 

de calitate a vieţii între cele două medii, schimburile de populaţie dintre regiuni 
oferă un indiciu asupra inegalităţilor zonale de condiţii de viaţă, incluzând aici şi 
presiunea demografică asupra locurilor de muncă ce sunt oferite la un moment 
dat de sistemul de activităţi al fiecărei zone.  

Analiza în profil teritorial a soldului migratoriu net evidenţiază tocmai 
aceste inegalităţi dintre diferitele regiuni (graficul nr. 12). Astfel, în regiunea 

nord-vest, soldul migratoriu net, ce atinge valori negative pe parcursul întregii 
perioade analizate, indică faptul că regiunea respectivă a constituit, cel puţin în 
ultimii 30 de ani, un „punct de plecare” al migraţiei interne, chiar dacă, 
începând cu anul 1998, se constată o uşoară reducere a soldului migratoriu, 
acesta înregistrând valori inferioare anului de bază 1970 (a se vedea anexa nr. 

15). 

Graficul nr. 12 

Soldul migratoriu net

 pe regiuni, 1970-2000 

 
Sursa: Anexa nr. 14. 
 

Pentru regiunea sud-vest, în perioada1972-1975, soldul migratoriu net, 
deşi negativ, înregistrează valori inferioare celei din anul de bază 1970, 
fenomen ce apare din nou şi care capătă proporţii din ce în ce mai mari în 

                                                        
 Soldul migratoriu net a fost calculat ca diferenţă între sosiţii în urban din rural şi plecaţii 

din urban în rural. 
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intervalul 1992-1998. În 1999 şi 2000, persistă tendinţa de creştere a soldului 
migratoriu, acesta ajungând chiar la valori pozitive, având loc astfel 
transformarea acestei regiuni dintr-un nucleu generator de migraţie într-un 
centru receptor de populaţie migrantă. 

Deplasări importante de populaţie au avut loc şi dinspre zona de sud a 
ţării, pentru care, până în 1997, soldul migratoriu net înregistrează valori 
negative. Un aspect interesant este sesizabil în perioada 1972-1982, când, cu 
excepţia anilor 1975-1976, s-au înregistrat printre cei mai mari indici de 
evoluţie a soldului migratoriu net faţă de anul 1970 (peste 300%). După 1997, 
soldul migratoriu îşi menţine tendinţa de creştere, atingând de această dată 
valori pozitive. 

În ceea ce priveşte zona de nord-est, soldul migratoriu net înregistrează 
valori negative pe întreg intervalul 1970-2000, atingând valoarea record pe 
regiuni, de -10.605 persoane pentru anul 1970, respectiv de -469.148 de per-
soane, sold migratoriu net total pe perioada analizată (1970-2000). 

Regiunea de sud-est constituie un caz special, fiind singura pentru care 
soldul migratoriu înregistrează pe ansamblul intervalului 1970-2000 cele mai 
frecvente fluctuaţii de sens. 

Regiunile care au constituit o bună perioadă de timp centrele receptoare 
de populaţie migrantă au fost centrul, vestul şi Bucureştiul. Dintre acestea însă, 
doar în vest soldul migratoriu se menţine pozitiv până în 2000; în centru, 
acesta începe să înregistreze fluctuaţii după anul 1995, iar în Bucureşti devine 
negativ în 2000. 

Pentru o privire mai detaliată, am considerat oportună şi realizarea unei 
analize a evoluţiei soldului migratoriu net pe judeţe. Din lipsa spaţiului 

necesar, pentru a surprinde modificările survenite între 1970 şi 2000 în 
dimensiunea soldului migratoriu net, analiza s-a concentrat pe comparaţia între 
situaţia soldului migratoriu net în primii 5 ani ai perioadei, respectiv 1970-1974 
(figura nr. 1), şi ultimii 5 ani, respectiv 1996-2000 (figura nr. 2). 
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Figura nr. 1 

Distribuţia judeţelor în funcţie de soldul migratoriu net

 , în perioada  

1970-1974 

 
Sursa: Anexa nr. 16. 

Figura nr. 2 

Distribuţia judeţelor în funcţie de soldul migratoriu net

 , în perioada  

1996-2000 

 

 
Sursa: Anexa nr. 16. 

                                                        
 Exprimat în număr de persoane. 
 Exprimat în număr de persoane. 
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Analiza evidenţiază următoarele: 

1. Mutaţiile +/- între judeţe între cele două perioade analizate oferă o imagine 
generală în care se menţin, în linii mari, aceleaşi caracteristici, tendinţe, 
respectiv migraţia pe axa E-V, însă se conturează şi o tendinţă de migraţie 
spre judeţele din sud-est. 

2. Apar însă modificări notabile în ceea ce priveşte dimensiunea fluxurilor 
migratorii, fie ele pozitive, fie negative. Astfel, se poate face o grupare a 
judeţelor în funcţie de evoluţia soldului: 
a) negativ-negativ; 
b) pozitiv-pozitiv; 
c) negativ-pozitiv; 
d) pozitiv-negativ. 

a) În ceea ce priveşte judeţele în care, în perioada 1970-1974, soldul migra-
toriu net înregistra valori negative şi în care, în perioada 1996-2000, 
plecările de populaţie au continuat să se situeze la niveluri superioare 
sosirilor, evidenţiem judeţele: 

 Botoşani, pentru care soldul migratoriu net evoluează de la -19.655 de 
persoane în perioada 1970-1974 la -1599 de persoane în 1996-2000, 
aceasta reprezentând o creştere cu aproape 91,86%; 

 Teleorman, cu o creştere a soldului net migratoriu de la -16.245 de 
persoane la -319 de persoane (98,04%); 

 Bacău (de la -12.794 de persoane la -278 de persoane, reprezentând o 
creştere de 97,82%); 

 Vaslui (de la -19.074 de persoane la -5.193 de persoane, reprezentând o 
creştere de 72,77%); 

 Hunedoara, pentru care soldul net migratoriu înregistrează o scădere, de 
la -5.702 persoane la -11.504 persoane (-101,75%). 

b) Dintre judeţele care în perioada 1970-1974 erau centre receptoare de 
populaţie migrantă (soldul migratoriu net înregistra valori pozitive) şi care şi-
au menţinut această caracteristică şi în perioada 1996-2000, evidenţiem: 

 Arad, cu o evoluţie a soldului de la 5.344 de  persoane la 11.979 de  
persoane (+124,16% ); 

 Constanţa, pentru care soldul migratoriu net a înregistrat o reducere de 
la 12.356 de  persoane la 5.008 persoane (-59,47% ); 

 Dolj, cu o creştere de aproape 9 ori a soldului, de la 288 de  persoane la 
2.854 de  persoane; 

 Cluj, care a înregistrat între cele două perioade analizate o creştere a 
soldului de peste 3,4 ori, de la 1.056 de persoane la 4.662 de persoane; 

 Timiş, pentru care soldul migratoriu înregistrează o variaţie relativ 
scăzută (+11,95%). 
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c) Din categoria judeţelor care s-au transformat din centre de plecare a 
populaţiei migrante (sold migratoriu net negativ) în centre receptoare (sold 
migratoriu net pozitiv), amintim: 

 Călăraşi, pentru care soldul migratoriu net a înregistrat o creştere de 
peste 111%, de la -15.657 persoane la 1.840 persoane; 

 Giurgiu, de la -8.105 persoane la 1.782 de persoane (+121,98%); 

 Ialomiţa, de la -9.416 persoane la 1.525 de persoane (+116,2%). 
d) În ceea ce priveşte judeţele care în perioada 1970-1974 aveau un sold 

migratoriu net pozitiv, care a devenit în perioada 1997-2000 negativ, 
evidenţiem: 

 Braşov, pentru care soldul migratoriu net a evoluat de la 10.710 
persoane la -775 de persoane (reprezentând o reducere cu peste107%); 

 Galaţi, cu o reducere a soldului de la 6.407 persoane la -1.448 de 
persoane; 

 Maramureş, care a înregistrat o scădere de peste 3 ori a soldului 
migratoriu net, de la 3515 persoane la -8.066; 

 Bucureşti, de la 110.437 de persoane la -746 de persoane (-100,7%). 

Din lipsă de timp, dar şi de date referitoare la populaţia fiecărui judeţ în 
parte, am renunţat în studiul de faţă la calcularea ponderii soldului net 
migratoriu în populaţia totală din fiecare judeţ. 

 



Capitolul 3. CONCLUZII. PROPUNERI 

 

Gradul tot mai ridicat de integrare a pieţelor, globalizarea, „transnaţio-
nalizarea” au generat mutaţii profunde în economie şi societate, care impun 
mobilitate şi adaptare a tuturor factorilor de producţie, în condiţiile unei viteze 
proporţionale de reorientare şi reconfigurare a cererii agregate. 

În acest context, libera circulaţie a persoanelor, mulată pe tendinţele 

de delocalizare/relocalizare a capacităţilor de producţie, de restructurare a 
pieţelor şi economiei, oportunităţile oferite de o ţară/regiune în ceea ce priveşte 
posibilităţile de a găsi un loc de muncă, nivelul venitului, tratamentul egal pe 
piaţa muncii şi, în final, costul vieţii, condiţiile de trai etc. constituie factori de 
care trebuie să se ţină seama atunci când se examinează proporţiile şi evoluţia 
migraţiei, inclusiv a migraţiei interne. 

România resimte, din varii motive, duritatea reformelor economice, 
inclusiv lentoarea cu care unele dintre acestea s-au realizat. Starea economiei, 
marcată de declin pe parcursul unui deceniu, se reflectă şi în dimensiunile, 
sensul şi intensitatea pe care le cunoaşte în prezent migraţia internă. În timp ce 
la nivel mondial se constată intensificarea tendinţei de migraţie a persoanelor 
din mediul rural în cel urban, în România situaţia este inversă. Pe axa urban-
rural, asistăm la reruralizarea şi reagrarizarea structurii populaţiei, care 

conduc la un veritabil proces de „producere” a sărăciei, la apariţia unor 

fenomene de polarizare economică şi socială, în fapt o autentică şi 

îngrijorătoare migrare spre zona de subzistenţă, asigurarea minimului de trai 

fiind mai uşor de realizat în rural, pe seama autoconsumului. Tipul de 
agricultură practicat în România de astăzi limitează dezvoltarea pieţei, pe de o 
parte, datorită veniturilor mici şi incerte care se obţin, iar pe de altă parte, 
datorită consumului propriu din gospodăriile ţărăneşti. În plus, lipsa unor 
structuri/instituţii de piaţă în mediul rural (de colectare, de (re)distribuire a 
produselor agricole) influenţează puternic funcţionalitatea unor veritabile relaţii 
de piaţă. 

Cei care pleacă în mediul rural renunţă, la prima vedere, la avantajele 
oraşului, printre care se numără disponibilitatea şi calitatea serviciilor de 
sănătate, de educaţie şi formare profesională, infrastructura, viaţa culturală. 
Aceasta, în cazul în care aceste „avantaje” ale oraşului există ca atare ori 
populaţia dispune de ele în mod nediscriminatoriu. 

Un alt factor care a influenţat evoluţia şi proporţiile migraţiei interne a fost 
introducerea, din semestrul II al anului 1997, a sistemului mult prea generos de 
plăţi compensatorii pentru disponibilizările colective. Sistemul, „ameliorat” pe 
parcurs, a generat mai curând efecte adverse decât cele aşteptate, majorând 
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în fapt şomajul voluntar şi sporind enorm costul şomajului, mai ales în perioada 
1997-2001. Sistemul, deşi mai bine adaptat realităţilor din economie, continuă 
să fie generos în raport cu posibilităţile economiei şi discriminatoriu. Plăţile 
compensatorii, aşa cum au fost concepute şi acordate, nu au servit decât în 
mică măsură la restructurarea şi reconversia profesională a forţei de muncă, 
dată fiind lipsa de informare şi nivelul redus de instruire a unora dintre 
beneficiarii lor. Un segment foarte redus din totalul celor care au încasat 
compensaţiile a reuşit – după multe şi anevoioase eforturi – să încropească o 
afacere. Cea mai mare parte au devenit şomeri voluntari sau persoane 
descurajate, cu slabe speranţe de a găsi un loc de muncă, majoritatea 
îndreptându-se, într-o primă etapă, spre agricultură (locurile de origine). 

Pe de altă parte, dacă ţinem cont de faptul că, în perioada industrializării, 
cei care migrau pe axa rural-urban erau tinerii, tendinţa de creştere a 
proporţiilor migraţiei către mediul rural a persoanelor cu vârsta de peste 50 de 
ani înregistrată în perioada 1990-2000 contribuie din plin la accentuarea 
procesului de îmbătrânire demografică a populaţiei din mediul rural. 

Analiza migraţiei interne din punct de vedere teritorial evidenţiază faptul 
că schimburile de populaţie dintre regiuni/judeţe se produc ca urmare a 
inegalităţilor zonale de condiţii de viaţă, incluzând aici şi presiunea 

demografică asupra locurilor de muncă ce sunt oferite la un moment dat de 
sistemul de activităţi al fiecărei zone. 

Pe ansamblu, soldul migratoriu net înregistrează valori pozitive (intrări 
mai mari decât ieşirile) în regiunile/zonele cele mai puternic dezvoltate 
industrial şi nu numai, ca Bucureşti, Vest şi Centru (graficul nr. 12). Aceste 

zone acţionează ca adevăraţi receptori de populaţie migrantă. Regiunile nord-
est, sud şi sud-vest se caracterizează prin valori negative ale soldului 
migratoriu. 

Evoluţia soldului migratoriu net pe judeţe între cele două perioade 
analizate (1970-1974 şi 1996-2000) indică faptul că se menţine tendinţa de 
migraţie pe axa est-vest, în paralel cu apariţia unui nou flux de migraţie spre 
judeţele din sud-est. 

 

Propuneri 

În fapt, România se află în faţa unei dileme: cum să se reducă ocuparea 
forţei de muncă din agricultură? Prin „urbanizarea” zonelor rurale, dezvoltând 
reţele de achiziţie, de producţie, de distribuţie, sau prin relansarea pe cale 
investiţională a creşterii economice şi, pe această bază, a sporirii gradului de 
urbanizare, industrializare în domenii cu potenţial competitiv? Printre soluţiile 
posibile se numără adoptarea unor măsuri conexe, subordonate agriculturii 
(colectare, distribuire, prelucrare a produselor agricole, dezvoltarea serviciilor 



 

 

345 

pentru agricultură: aprovizionarea cu factori de producţie, strângerea, stocarea, 
distribuţia şi comercializarea produselor agricole, asistenţă tehnică, acordarea 
de credite avantajoase, dezvoltarea unui sistem de asigurare/reasigurare a 
recoltelor etc.). 

Cert este că civilizaţia urbană trebuie să pătrundă şi în lumea satului, 
astfel încât viitoarele localităţi rurale să întrunească şi atribute similare cu cele 
din mediul urban. Aceasta este o cerinţă legată şi de exigenţele integrării şi 
capacităţii de absorbţie a asistenţei financiare acordate. 

Una dintre soluţiile pentru remedierea situaţiei cu care se confruntă 
România este modificarea fluxurilor migratorii rural-urban. 

În ceea ce priveşte mediul rural, obiectivul principal este transformarea 

agriculturii româneşti într-una eficientă, competitivă, specializată, prin: 

 stoparea parcelării şi susţinerea concentrărilor de suprafeţe de teren în 
vederea creării condiţiilor de practicare a unei agriculturi moderne; 

 îmbunătăţirea managementului agricol naţional şi la nivel de fermă prin 
iniţierea şi dezvoltarea unor programe de instruire (ex.: programul 
Leonardo – schimb de experienţă), a unor cursuri de scurtă durată, în 
special pentru tinerii din mediul rural, servicii de consultanţă pentru 
eficientizarea activităţii exploataţiilor, pentru marketing etc.; 

 reducerea populaţiei ocupate în agricultură, concomitent cu echilibrarea 
structurii sale pe sexe şi grupe de vârstă. 
În ceea ce priveşte mediul urban, lipsa ofertei de locuri de muncă 

pentru disponibilizaţii cu înaltă calificare determină migrarea acestora către cu 
totul alte activităţi. Acest lucru se petrece în detrimentul economiei româneşti: 
se pierd oameni cu experienţă, care s-au format într-o perioadă îndelungată de 
timp şi care este greu de crezut că pot deveni productivi în mediul rural, mediu 
care cere alte aptitudini pentru o altfel de muncă. 

În plus, conjunctura economică românească nu face astăzi decât să 
închidă orizonturile muncitorilor calificaţi din urban, care, aflaţi mai aproape sau 
mai departe de vârsta de pensionare, nu mai sunt o „marfă vandabilă” pentru 
angajatori. 

Trebuie avută în vedere nu numai reconversia profesională – însoţită de 
fonduri importante afectate compensaţiilor programelor de reorientare profesio-
nală -, ci chiar studierea posibilităţilor de creare de fonduri care să sprijine 
găsirea unui loc de muncă pentru muncitorii cu înaltă calificare din mediul 
urban, pe aceeaşi poziţie, chiar dacă aceasta ar presupune mutarea în alt oraş. 
În acest fel se poate realiza o migraţie controlată în oarecare măsură, cu 
scopul de a proteja capitalul uman specializat prin menţinerea lui în sfera 
producţiei. Desigur, acest lucru nu este uşor de pus în practică, dar folosirea 
mai eficientă a agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, 
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concomitent cu informatizarea rapidă a sistemului, poate duce la constituirea 
unor baze de date la nivel naţional, utile tuturor actorilor de pe piaţa muncii. 

Toate aceste măsuri vor dovedi eficienţă numai în condiţiile în care vor fi 
susţinute de la o guvernare la alta, conturându-se aici conceptul de 
continuitate – obiectiv primordial al oricărei reforme. 

Rigoarea noţională, claritatea sunt premise de bază în elaborarea politi-

cilor de creştere economică ordonată, concentrată, o dată cu urmărirea îndea-
proape a atingerii obiectivelor propuse. Se impune, de asemenea, necesitatea 
flexibilizării tuturor instituţiilor implicate în amplul proces de tranziţie, a 
reprezentanţilor acestora în teritoriu, o mai mare transparenţă, o informare cât 
mai amplă a populaţiei (cu privire la subvenţiile, înlesnirile şi alte facilităţi 
acordate de stat pentru agricultori, întreprinzători etc.), colaborarea, 
cooperarea strânsă între instituţiile ce poartă toată această responsabilitate 
naţională. 

Eliminarea – pe cât posibil – a necontenitelor schimbări (de tip 
„ordonanţă de urgenţă”) ce survin în legislaţia românească va putea permite 
atât agenţilor economici, cât şi agricultorilor punerea la punct a unor planuri pe 
termen mediu şi lung. 

Fiscalitatea contribuie şi ea la descurajarea propriei iniţiative, „a ieşirii pe 
piaţă” a celor care cunosc prea puţine despre cum, unde şi cui să-şi vândă 
produsele. În plus, lipsa de informare, coroborată cu schimbările de natură 
legislativă (în sistemul fiscal, contabil etc.), lasă loc desfăşurării în plin a 
fenomenului birocratic, a speculaţiilor, în special pe seama producătorilor 
agricoli. 

Putem spune astfel că, o dată cu formarea şi instruirea producătorilor 
agricoli – ca adevăraţi agenţi economici pe piaţă -, o condiţie esenţială pentru o 
bună funcţionare a pieţei agricole de desfacere este o problemă morală: 
dezvoltarea unei pieţe oneste, stabile, omogene, a unui mediu concurenţial 
real, în care să se ţină cont de producătorul român, care să fie motivat, stimulat 
şi respectat. 



Partea a II-a 

MIGRAŢIA EXTERNĂ 

 

Capitolul 4. MIGRAŢIA EXTERNĂ – UN PROCES 

MULTIDIMENSIONAL, EVOLUTIV 

4.1. Conţinut/sferă de cuprindere 

Migraţia externă, ca şi migraţia în general, este o formă a mobilităţii 
spaţiale a persoanelor şi a forţei de muncă, un fenomen şi un proces complex, 
multifactorial, determinat ca motivaţii, multidimensional ca stoc şi fluxuri, 
diversificat ca forme de manifestare. Un proces care nu totdeauna, în orice 

situaţie, implică şi schimbarea rezidenţei, deşi multă vreme, istoric vorbind, 

acesta a fost un criteriu de definire/apreciere a migraţiei în general şi în bună 
măsură chiar a migranţilor pentru muncă. 

Care sunt principalele categorii de migranţi externi recunoscute astăzi la 
nivel internaţional şi în funcţie de care se stabilesc, într-un moment sau altul, 
strategiile şi politicile privind libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de 
muncă? 

În primul rând, este de notat că mişcarea externă a persoanelor, din 
punctul de vedere al ţării de plecare, de origine şi al celei gazdă, de 

destinaţie, include două categorii de persoane: IMIGRANŢII şi, respectiv, 

EMIGRANŢII.  

Dacă ne referim la IMIGRANŢI, aici se includ: 

a) persoanele care părăsesc ţara de origine (de plecare) şi obţin dreptul de 
a se stabili definitiv în ţara gazdă (destinaţie), în condiţiile respectării 
legislaţiei în vigoare. De notat că, deocamdată, statistica oficială nu 
conţine date privind imigranţii, deşi, după 1990, România a devenit ţară 

de imigraţie; 
b) azilanţii – solicitanţii de azil – care, de regulă, au motivaţii politice sau 

„se ascund” în spatele unor asemenea motivaţii; 
c) refugiaţii sunt persoane care au obţinut dreptul de stabilire temporară 

şi/sau definitivă într-o ţară gazdă. Şi în acest caz explicaţiile sunt în prin-
cipal de ordin politic şi/sau etnic. În ambele cazuri poate fi vorba de 
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persoane singure sau de familii, ceea ce pentru o ţară gazdă pune 

numeroase probleme economice, sociale, educativ-formative 
(şcolarizare), locuri de muncă, integrare şi coeziune socială etc., în final 
de costuri, care adesea sunt în funcţie de numărul persoanelor cu un 

asemenea statut şi de mărimea indemnizaţiilor acordate pentru hrană, 
cazare etc.; 

d) persoanele repatriate sunt persoane care au emigrat cu ani în urmă, iar 

acum se reîntorc în ţara de origine, de plecare. Cel mai adesea aceste 
persoane au dublă cetăţenie – cea română şi cea a ţării din care se 
reîntorc (vezi şi P2/7.3.1.). 

În al doilea rând, cât priveşte CIRCULAŢIA EXTERNĂ A FORŢEI DE 
MUNCĂ, această categorie include: 

a) persoane care părăsesc definitiv ţara de origine, stabilindu-se într-o altă 

ţară-gazdă (ţintă), cu sau fără păstrarea cetăţeniei. Aceştia sunt 
emigranţii propriu-zişi; 

b) persoane plecate temporar pentru a munci sau a desfăşura o activitate 

într-o altă ţară, fără schimbarea rezidenţei. În acest caz, se conturează 
cu claritate două categorii de migranţi sau de migraţie: aşa-numita 
migraţie controlată, în care mişcarea persoanelor/forţei de muncă între 

ţări este bazată pe acorduri bilaterale între ţările respective care dau 

dreptul la permise de muncă temporare (3-6-9 luni, mergându-se până 

la contracte de muncă pe perioade de 5 ani) în ţara de destinaţie 

(gazdă); migraţia necontrolată (ilegală), organizată şi susţinută de 

adevărate reţele clandestine, organizate cel mai adesea la scară 
internaţională. Această categorie „alimentează” pieţele subterane ale 
muncii din ţările gazdă sau, în alte cazuri, se află la limita dintre legal şi 
ilegal sau se ocupă de activităţi care depăşesc cadrul legal, mergând 
până la a intra în reţele mafiote sau practicând activităţi de mult revolute 
(traficul de carne vie etc.); 

c) persoane aflate la studii în străinătate – elevi, studenţi, studii doctorale 

şi postdoctorale, stagii de specializare pe perioade diferite, plasamente, 
în special tineri în baza unor programe acceptate atât de ţara de plecare, 
cât şi de cea de destinaţie etc.  
 

Generaţiile de programe ale UE de educaţie şi formare profesională 
iniţială şi continuă nu numai că favorizează asemenea mobilităţi, dar 
plasamentul, pe perioade variate, constituie chiar componente ale acestora 
(Programul Leonardo, de exemplu). 

Mobilitatea spaţială externă, respectiv migraţia externă, în funcţie de o 
serie de repere cum sunt timpul de şedere, modul de recrutare ş.a., poate lua 
forme cum sunt: 
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a) circulaţia persoanelor şi/sau a forţei de muncă, a cărei notă definitorie 

este dată de perioada pentru care o persoană se deplasează din ţara de 
origine în ţara gazdă pentru studii, denumită în literatură drept „circulaţie 
a creierelor”, sau pentru o activitate/muncă temporară. La sfârşitul 
acestor perioade (de muncă sau studii), persoanele respective, de 
regulă, revin în ţara mamă. Evident, motivaţia acestui tip de migraţie este 
în principal economică sau educativ-formativă; 

b) migraţia circulatorie, al cărei conţinut rezidă într-o mişcare cu caracter 

cvasicontinuu din ţara de origine spre una sau mai multe ţări gazdă 
(ţintă). Motivaţia unei asemenea mişcări care în timp se poate derula pe 
teritoriul mai multor ţări este economică, iar perioada şederii/rămânerii 

într-o ţară sau alta din cele de destinaţie este variată, determinată fie de 
posibilităţile de câştig şi condiţiile de muncă, fie de factori instituţionali 
(reglementările cu privire la forţa de muncă străină dintr-o ţară sau 

alta). O parte a veniturilor realizate sunt remise (trimise, transferate) şi 

cheltuite în ţara de origine pentru consum, investiţii, economisire. 

Acestea sunt o sursă de alimentare a rezervelor valutare ale ţării de 
origine, oferind totodată, după întoarcere, suportul financiar al lansării 
într-o afacere pe cont propriu; 

c) migraţia în lanţ sau în reţea: procesul circulaţiei spaţiale generat şi 

susţinut de migranţii anteriori care se adresează fie membrilor familiei, 

dacă pot să le ofere condiţii decente de viaţă în ţara gazdă pentru a se 
stabili pe o anumită perioadă în această ţară, fie altor persoane în vârstă 
de muncă, din cercul lor de cunoştinţe mai ales, pentru a munci în 
străinătate (cazul unor sate din Transilvania, de exemplu, în care marea 
majoritate a bărbaţilor în vârstă de muncă lucrează periodic în 
străinătate). Veniturile realizate sunt, de asemenea, în parte remise în 
ţară, iar prin investiţiile făcute în construcţia şi dotarea locuinţelor, faţa 
acestor sate s-a schimbat. Acestea pot deveni zone de turism rural 
deosebit de atractive şi/sau de dezvoltare a unor afaceri care valorifică 
resursele locale, având adesea succes la export, cu aport valutar 
însemnat. Aşa, de exemplu, sunt „împletiturile de răchită”. În anul 2002, 
de exemplu, Regia Naţională a Pădurilor a obţinut 1,2 miliarde dolari 
SUA din exportul de împletituri de răchită; 

d) migraţia transfrontalieră reprezintă o formă de navetism care implică 

deplasări regulate pentru a desfăşura o activitate într-o altă ţară, de 

regulă într-o ţară vecină faţă de care distanţa este relativ mică, permiţând 
astfel de deplasări zilnice sau cel mult săptămânale. Este o formă de 
circulaţie a forţei de muncă destul de răspândită de-a lungul întregii 
frontiere a României, cu deosebire în cea de sud-vest; 

e) exodul creierelor (brain drain) – mobilitate spaţială care se manifestă 

prin plecarea temporară sau definitivă din ţara de origine şi stabilirea 
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reşedinţei într-o altă ţară. Sigur, motivaţiile pot fi multiple, dar acestea 
pendulează în jurul celor economice. De regulă, o astfel de mişcare 
merge şi se încrucişează pe axele E-V şi, respectiv, S-N. Opţiunea 
pentru o ţară sau alta este în funcţie de condiţiile economice şi 
educaţional-profesionale şi culturale superioare comparativ cu ţara de 
plecare, oferite de o ţară sau alta pentru exercitarea profesiei, 
valorizarea competenţelor de care dispune individul, condiţiile propice 
pentru progresul în carieră, performanţă, venituri mai mari şi, într-o 
perspectivă mai îndepărtată, statut social superior. În fond, această 
formă de mobilitate, de circulaţie a unei părţi dintre cele mai calificate a 
forţei de muncă din ţara de plecare este generată de lipsa locurilor de 
muncă din ţara de origine, nivelul redus al remunerării muncii, sub 
valoarea muncii prestate şi a performanţei obţinute, în genere de nivelul 
de viaţă şi civilizaţie. De regulă, se recrutează din rândul celor care 
studiază în străinătate şi nu se mai întorc în ţară sau, dacă se reîntorc, 
după o anumită perioadă sunt „obligaţi” să plece, deoarece locurile de 
muncă oferite în ţara lor, sub numeroase aspecte, nu corespund nici 
pregătirii şi nici aspiraţiilor lor. Adesea se vorbeşte în ţara de origine de 
supracalificare, care ni se pare un nonsens în condiţiile în care aspirăm 

spre crearea societăţii cunoaşterii şi informaţiilor. În plus, tehnologia 
modernă (TIC, internetul), ca şi filialele agenţilor de resurse umane care 
operează pe piaţa muncii din România permit recrutarea lesnicioasă a 
unei forţe de muncă înalt calificate, acoperirea deficitului tot mai 
pronunţat de asemenea calificări din ţările de primire. Pentru ţările gazdă 
este o formulă lesnicioasă şi ieftină, în timp ce, pentru ţările de plecare, 
aceasta este o risipă nepermis de mare de potenţial uman, cu costuri 

ridicate, încă insuficient estimate
1
. În literatura de specialitate circulă de 

altfel ideea potrivit căreia – în ciuda unor dificultăţi de recrutare/adoptare 
– imigraţia este pentru ţările vest-europene una din soluţiile satisfacerii 

cererii de forţă de muncă înalt calificată prin „importul” de asemenea 
resurse din ţările din est şi încetinirea, pe această cale, într-o oarecare 
măsură, a procesului de îmbătrânire demografică din ţările vestice 
(Carole Deneuve, 2001; Jean-François Léger, 2002; A. Lehon, 1995). 

Încă câteva precizări necesare pentru o mai bună înţelegere a 
conţinutului şi filosofiei mobilităţii spaţiale a persoanelor şi forţei de muncă. 

                                                        
1
 De altfel, de “risipă a creierelor”, de pierdere de potenţial uman înalt calificat se poate 
vorbi şi ea există şi în plan naţional. Atâta vreme cât forţa de muncă de înaltă calificare – 
din raţiuni economice – migrează spre domenii de activitate de complexitate mai mică, 
inferioare ca nivel de competenţă, este evident că ne aflăm în faţa unui proces de 
proporţii de descalificare şi descurajare a resursei umane, de pierdere chiar a unui 
avantaj comparativ şi competitiv de care dispuneam la începutul tranziţiei, în acest 
domeniu de vârf al civilizaţiei mileniului 3.  
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Imigranţi sunt persoanele care, în condiţiile reglementărilor din ţara 

gazdă, obţin dreptul de şedere şi, numai după un timp, cu îndeplinirea 
cumulativă a unui pachet de condiţii, obţin şi dreptul de stabilire definitivă în 
ţara gazdă. În unele ţări, acest proces este îndelungat. 

Persoane/lucrători/forţă de muncă detaşată constituie, de asemenea, 

o formă de mobilitate de circulaţie a forţei de muncă. În condiţiile lărgirii UE şi 
ale globalizării, această formă de mobilitate tinde să se extindă. „Clienţii” sunt 
formaţi din: consilieri, experţi, funcţionari ai organismelor internaţionale şi ai 
ambasadelor, persoane provenind din ţara gazdă sau dintr-o terţă ţară care 
lucrează în companii transnaţionale, bănci, societăţi de asigurări, mari 
companii industriale, agricole, comerciale etc. pentru o anumită perioadă de 
timp. În aceeaşi categorie de persoane detaşate, ar putea fi încadraţi şi 
lucrătorii care, prin programe ale UE, ca Leonardo, Youth ş.a., fac stagii de 
perfecţionare în firme din ţări membre ale UE, plasamentele, schimburile de 
experienţă, vizitele de studii şi documentare cu o durată mai mare de 4 
săptămâni. 

Repatriaţii sunt persoane care, într-o anumită perioadă, din variate 

motive, au emigrat, stabilindu-şi reşedinţa într-o altă ţară (schimbare definitivă 
a domiciliului) şi care se reîntorc în ţara de origine. Ar putea fi denumită şi 

migraţie de revenire, care, de regulă, din punctul de vedere al competenţelor, 

al normelor democratice de comportament, reprezintă un câştig pentru ţara 
mamă. Unii dintre aceştia devin chiar investitori de prestigiu, manageri 
apreciaţi, după cum alţii pot urmări doar profitul pe termen scurt care rezultă fie 
din reconstituirea dreptului de proprietate, fie dintr-o anumită afacere. 

Fără a face aici o analiză de fond, dorim să apreciem încă de la început 
o serie de schimbări de esenţă apărute la începutul anilor ‟90 în România, în 
condiţiile tranziţiei, ale vidului legislativ şi ale unor erori de politică privind 
mobilitatea spaţială externă. 

În primul rând, din punctul de vedere al cetăţeanului român, a apărut o 
mutaţie de esenţă în ceea ce priveşte motivaţia părăsirii ţării, indiferent dacă 

aceasta este efectivă sau doar potenţială. Astfel, criteriile politice şi etnice 

care au guvernat migraţia înainte de 1990 sunt substituite de criterii 

economice şi profesionale induse de starea economiei, de criza economică 

şi a locurilor de muncă prelungită, de căderea brutală a activităţii industriale, de 
menţinerea marilor întreprinderi nerentabile, de nivelul scăzut al veniturilor şi 
de extinderea sărăciei, de pierderi de calitate în ce priveşte educaţia şi 

sănătatea. România a cedat uşor, dar „ferm” pasul în ce priveşte o serie de 
avantaje comparative şi competitive vizând calitatea forţei de muncă, calitatea 
serviciilor de învăţământ şi a celor de sănătate. Subfinanţarea şi subdotarea 
din regimul trecut s-au menţinut, reformele şi în aceste domenii au fost 
necoerente, asincrone, cu efectele de rigoare. 
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În al doilea rând, România a devenit o ţară de azil şi imigraţie, practic, o 

placă turnantă pentru migraţie spre ţările occidentale, un paradis pentru 

reţelele clandestine de migraţie, multe dintre acestea cu serioase antene 

internaţionale nu numai în fostele ţări socialiste, ci şi în unele dintre ţările 
membre ale UE. 

În al treilea rând, migraţia circulatorie şi în reţea capătă pondere, cu 

rezultate favorabile, am spune, în plan individual, în cel al sporirii avuţiei 
naţionale şi al îmbunătăţirii balanţei comerciale pe seama veniturilor în valută 
intrate în ţară. 

În al patrulea rând, migraţia transfrontalieră (micul comerţ, turismul 

comercial, pieţele în aer liber) s-a extins în special în zona de vest (Ungaria), 
sud-vest (Iugoslavia) şi sud-est (Bulgaria, Turcia). 

În al cincilea rând, în termeni de stoc şi de flux, migraţia informală, 
necontrolată, are încă pondere. Se estimează, de exemplu, că aproximativ 
câteva sute de mii de români (600 mii) sunt prezenţi fie pe piaţa subterană a 
muncii din ţările UE, fie că se ocupă cu alte „activităţi” mai mult ilegale decât 
legale în această zonă. Sigur, acordurile de remisie către România, de 
interzicere pentru o anumită perioadă, revenirea în ţara respectivă sau alt stat 
membru UE vor limita în perspectivă această zonă puţin cunoscută, care 
creează numeroase probleme în relaţiile dintre România şi UE în procesul de 
integrare. 

Desigur, relevanţă pentru studiul nostru are şi distribuţia/concentrarea 
spaţială a persoanelor emigrante, ceea ce putem desemna cu termenul de ţară 

ţintă în care se ajunge nu de la început, ci prin circulaţie succesivă prin mai 

multe ţări, iar în interiorul unor ţări, în unele zone preferenţiale; în principal, 

acestea sunt marile aglomeraţii urbane şi suburbane (cu deosebire pentru 
migranţii ilegali) sau, cum este cazul în SUA, dar şi în alte ţări, concentrarea în 
zone etnice care sunt adesea adevărate enclave, care au totuşi meritul că 
menţin identitatea şi cultura ţărilor/regiunilor din care provin, dar care ridică 
probabil şi cele mai numeroase probleme de integrare a persoanelor şi 
familiilor migrante. 

Evident, analiza migraţiei externe în formele menţionate şi în altele la 
care nu ne-am referit necesită existenţa unei bănci de date solide, coerente sub 
aspectul construcţiei cu informaţii pertinente, operaţionale pentru o analiză-
diagnostic şi una predictibilă privind potenţialul migrator al populaţiei din 
România în condiţiile lărgirii UE. Or, constituirea unei asemenea baze de date 
compatibile deopotrivă cu standardele ONU şi cu cele ale UE (Eurostat) este 
abia în construcţie. Până nu demult, România nu dispunea nici de ansamblul 
reglementărilor necesare unui fenomen atât de complex, greu de stăpânit, cum 
este migraţia externă. Aflându-se de fapt la graniţa de est a UE, România a 

fost şi este supusă concomitent presiunii migratoare a unei populaţii provenite 
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din fostul CSI, Africa, Asia şi chiar Turcia şi exigenţelor justificate ale UE de a 

filtra cât mai bine persoanele care intră în România şi a stopa/bloca cât mai 
mult exodul acestora spre Europa de Vest. Întărirea controlului la frontieră, 
modernizarea poliţiei de frontieră, simultan cu descoperirea şi disiparea 
reţelelor clandestine ale migraţiei, au devenit priorităţi ale politicii 
guvernamentale, cu deosebire după anul 2000. Aşa a fost posibil, la urma 
urmelor, ca din ianuarie 2002 România să aibă acces liber în spaţiul Schengen, 
evident, cu respectarea prevederilor din legislaţia română. Din motivele 
invocate, ne vom limita la informaţiile existente, furnizate de INS, MI şi 
publicaţiile statistice internaţionale. Acesta este şi motivul pentru care nu am 
putut utiliza sau testa decât parţial, în măsură insuficientă, indicatorii propuşi în 
studiul anterior (P2/7.2). În măsura în care vor apărea date suplimentare, le 
vom lua în considerare în etapele următoare ale cercetării noastre. 

4.2. Cadrul instituţional al liberei circulaţii a persoanelor şi 

a forţei de muncă 

4.2.1. La nivelul UE 

Libera circulaţie a persoanelor a fost inclusă pentru prima dată în Tratatul 
de la Roma. Astfel, în art. 48 al acestui Tratat, se menţiona necesitatea „creării 

condiţiilor pentru a se realiza libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă 
pe teritoriul comunităţii”. Această prevedere, realizată treptat, pe măsura creării 
cadrului juridic, economic şi social necesar, echivalează cu eliminarea oricărei 
discriminări bazate pe naţionalitate în ce priveşte: angajarea, stabilirea 

salariilor, condiţiile de muncă
1
. Cadrul juridic al liberei circulaţii a persoanelor 

şi a forţei de muncă a cunoscut un proces continuu de îmbunătăţire. Libera 
circulaţie a persoanelor din ţările membre ale UE în interiorul Uniunii este o 

realitate, controlul identităţii naţionale la frontiera intracomunitară a fost abolit. 

În ce priveşte libera circulaţie a forţei de muncă, dreptul la mişcare, la 

angajare, condiţii de muncă este, de asemenea, reglementat. 

Astfel, în 1989, a fost adoptată Carta socială a drepturilor fundamentale 

ale lucrătorilor în următoarele domenii: 

 libera deplasare a forţei de muncă; 

 locuri de muncă şi salarizare; 

 condiţii de viaţă şi muncă; 

 protecţie socială; 

                                                        
1
 Existau şi unele excepţii referitoare la libera circulaţie a funcţionarilor publici, precum şi în 
situaţii care aveau legătură cu securitatea naţională şi, respectiv, cu sănătatea publică. 
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 libertatea de asociere şi negociere colectivă; 

 pregătirea profesională; 

 egalitatea de tratament a femeilor şi bărbaţilor; 

 informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor; 

 protecţia copiilor şi adolescenţilor; 

 drepturile persoanelor în vârstă; 

 drepturile persoanelor cu handicap. 
În 1993 a fost introdusă o directivă generală în care este stabilit setul 

de principii în materie de liberă circulaţie, obligatorii pentru fiecare stat 
membru. Totodată, au fost adoptate directive specifice pe probleme, cum ar fi: 
durata săptămânii de lucru, echipament de protecţie, securitatea muncii ş.a. 

În 1994, potrivit prevederilor din capitolul social al Tratatului de la 
Maastricht, a fost adoptată Directiva referitoare la crearea Consiliilor Muncii 
la firmele transnaţionale. Acestea au drept ţintă informarea şi consultarea de 
către patronat a lucrătorilor, în legătură cu deciziile care ar putea să le afecteze 
viitorul. În fine, în Tratatul de la Amsterdam a fost introdus „Titlul IV”, care se 
referă la: 

 libera circulaţie a persoanelor; 

 controlul frontierelor externe; 

 azilul, imigraţia şi apărarea drepturilor cetăţenilor care aparţin unei ţări 
extracomunitare; 

 cooperarea juridică în materiile de ordine civilă. 

Alte probleme, cum sunt, de exemplu: armonizarea politicilor sociale, 
recunoaşterea diplomelor, repatrierea drepturilor de asistenţă socială, de pensii 
nu sunt încă pe deplin reglementate nici la nivelul UE, dar constituie preocupări 
constante, deşi există dificultăţi în soluţionarea acceptabilă a acestora, 
dificultăţi care probabil se vor accentua începând cu anul 2004, o dată cu 
integrarea celor 10 ţări invitate să adere. 

Libera circulaţie a forţei de muncă, ca element constitutiv al acquis-ului 
comunitar, este definită, în linii generale, în felul următor: „orice persoană care, 
pentru o perioadă determinată, furnizează servicii sub îndrumarea altei 
persoane, fiind remunerată pentru serviciul efectuat”. Definită în acest mod, 
libera circulaţie a lucrătorilor include: 

 indivizi/persoane în vârstă aptă de muncă
1
 care au un loc de muncă sau 

care revin la locul de muncă; 

 persoanele în şomaj involuntar aflate în căutarea unui loc de muncă în 
altă ţară decât cea de origine, ţară care a ratificat Acordul economic 
european; 

                                                        
1
  15 – 64 de ani.  
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 persoanele care au lucrat în ţara gazdă, dar temporar sunt şomeri, ca 
urmare a incapacităţii de muncă provocate de boală, accident, sau au 
ajuns la vârsta de pensionare. 

 
Tabelul nr. 1 

Regimul de reglementare a circulaţiei forţei de muncă  

în diferite situaţii 

 

 Locul de muncă = locul de 

rezidenţă 

Locul de muncă  locul de 

rezidenţă 

Lucrător într-o companie din 
ţara proprie 

 Lucrător detaşat 

Lucrător într-o companie din 
altă ţară 

Lucrător migrant  (imigrant) Lucrător la frontieră 

Lucrător independent Locul de stabilire Furnizarea de servicii peste 
frontieră 

Companie din sectorul de 
servicii 

Locul de stabilire Furnizează servicii peste 
frontieră 

Sursa: (2000) The Free Movement of Workers in the Context of Enlargement, information 

note, 6
th
 March 2001; vezi şi PAIS nr. 1, Libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor: 

Implicaţii pentru România şi procesul de negociere. 

 

Dreptului la libera circulaţie în interiorul UE îi sunt asociate o serie de alte 
drepturi, practic un pachet coerent de drepturi, şi anume: 

 dreptul la rezidenţă, obţinut de cetăţenii membri ai ţărilor membre UE în 
baza cărţii de identitate sau a celei de angajat, iar de către cetăţenii 

din spaţiul extracomunitar, pe baza „cărţii de rezidenţă”; 

 membrilor familiei – soţie, copii până la 18 ani – li se garantează dreptul 
de stabilire, cu condiţia să dispună de locuinţă decentă; 

 angajarea într-un loc de muncă: cetăţenii în vârstă de muncă ai unui stat 
membru al UE au dreptul de a obţine un loc de muncă pe teritoriul altui 
stat membru în aceleaşi condiţii cu cetăţenii statului respectiv; 

 egalitate de tratament a lucrătorilor naţionali în ce priveşte accesul la 
ocuparea unui loc de muncă, diverse facilităţi/avantaje de ordin fiscal şi 
social, reprezentare sindicală şi alte drepturi similare; 

 dreptul de a rămâne în ţara gazdă, după încheierea contractului de 
muncă şi/sau a activităţii desfăşurate, cu condiţia să fi locuit pe teritoriul 
acelui stat membru o perioadă de 3 ani şi/sau să fi ajuns la vârsta legală 
de pensionare. 
În concluzie, în prezent, libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de 

muncă în interiorul UE, din şi înspre statele membre UE, este reglementată, 

se desfăşoară fără restricţii. De menţionat că, pentru unele ţări, în prezent 
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membre, pe bază de negocieri, s-a stabilit o perioadă tranzitorie pentru 

realizarea de facto a liberei circulaţii (Grecia, Portugalia, Spania), în timp ce 

pentru alte ţări o asemenea perioadă nu s-a impus (tabelul nr. 2). 

Dar chiar şi aşa mai sunt probleme pe agenda discuţiilor organismelor 
comunitare abilitate cu competenţe în domeniu. 

 

Tabelul nr. 2 

Analiza cronologică a politicii liberei circulaţii a forţei de muncă în UE 

 

1957 “Tratatul de la Roma”; art. 48 defineşte mişcarea liberă a lucrătorilor ca o 
liberate fundamentală a „pieţei unice” 

1968 Libera circulaţie deplină pentru lucrătorii din cele 6 ţări fondatoare ale CEE 
(Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda) 

1968 Uniunea vamală 

1971 Aderarea Danemarcei şi Irlandei; fără o perioadă tranzitorie pentru libera 
circulaţie 

1981 Aderarea Greciei: cu perioadă tranzitorie pentru libera circulaţie a lucrătorilor 

1985 “Acordul Schengen” privind controlul la frontieră (Schengen I) 

1986 Aderarea Portugaliei şi Spaniei; cu perioadă tranzitorie pentru libera 
circulaţie a lucrătorilor 

1986 “Actul unic european”; stabileşte cadrul legal al pieţei unice 

1988 Grecia: perioada tranzitorie pentru libera circulaţie se încheie 

1990 “Carta socială”; art. 1 garantează libera circulaţie a lucrătorilor 

1990 “Schengen” – aplicarea convenţiei privind controlul la frontieră (Schengen II) 

1992 Portugalia şi Spania: perioada tranzitorie pentru libera circulaţie a lucrătorilor 
se încheie 

1992 Completare a „pieţei unice”: dreptul nerestrictiv pentru provizioane, servicii, 
activităţi pe cont propriu, stabilirea de firme; recunoaşterea mutuală a 
nivelurilor de educaţie 

1992-1997 Acordul european cu 10 ţări din Europa Centrală şi de Est 

1995 Aderarea Austriei, Finlandei, Suediei; fără perioadă tranzitorie în ce priveşte 
libera circulaţie 

1998 “Tratatul de la Amsterdam”: art. 38-48 definesc încă o dată libera circulaţie a 
lucrătorilor şi a persoanelor ca o libertate fundamentală a pieţei unice 

1999 Tampere European Council 

2000 Deschiderea negocierilor de aderare cu Bulgaria, Letonia, Lituania, 
România, Slovacia; statut de stat candidat pentru Turcia 

2001 Comisia Europeană propune perioade tranzitorii de 5 + 2 ani pentru libera 
circulaţie a forţei de muncă a celor 10 ţări candidate central şi est-europene; 
fără perioade tranzitorii Cipru şi Malta 

Sursa: Bruker şi alţii, EU Eastern Enlargement: Scaling of Regulated Opening UP? 

Transition Period for Free Movement of Workers, DIW – Economic Bulletin, Berlin, 

2001. 
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Acestea se încadrează în zona problemelor aflate pe agenda discuţiilor 
între statele membre pentru care se caută soluţii convenabile şi acceptate de 
toate statele, cum ar fi: recunoaşterea reciprocă a studiilor şi echivalarea diplo-
melor, standardele de competenţă şi recunoaşterea calificărilor şi, mai ales, 
transferul unor drepturi de asistenţă socială. Acestea din urmă, în măsură 
incomparabil mai mare, cad sub incidenţa legislaţiei muncii şi a celei sociale 
din fiecare ţară membră, ceea ce implică procesul de armonizare la nivelul 
european, având în vedere diferenţe de nivel de dezvoltare dintre ţările 
membre, al căror ecart, cel puţin pe termen mediu, fără îndoială, se va 
deschide prin lărgirea UE cu noi state, unele dintre ele (Polonia, România) cu 
un potenţial uman important. La fel de adevărat este şi faptul că există 
preocupări şi măsuri practice de apropiere instituţională şi de soluţionare a 
unor asemenea probleme. Unele progrese au fost realizate, alte probleme sunt 
în curs de soluţionare. 

Contribuţii importante în acest sens au, de exemplu, acordurile bilaterale 
dintre o ţară membră UE şi potenţialii membri, ţările candidate, din care 10 au 
primit deja „invitaţia” de aderare; în aceeaşi direcţie, contribuţii notabile au avut 
şi au în continuare generaţiile de programe sociale şi cele de educaţie şi 

formare profesională pe tot parcursul vieţii, lansate şi susţinute de UE, la 

care, după 1990, treptat, au avut acces şi ţările candidate, de regulă după 
încheierea acordurilor de asociere. Asociate (sau chiar implicate) în reformele 
sistemelor de învăţământ şi training, ca şi în cele ale pieţelor muncii, acestea 
pregătesc unele dintre premisele de bază ale susţinerii, în condiţii de 
performanţă, de eficienţă economică şi socială şi, evident, în condiţii 
nondiscriminatorii, a liberei circulaţii a forţei de muncă controlate pe piaţa unică 
europeană. Programe ca Tempus, Socrates, Petra, Youth for Europe, 
Leonardo ş.a. au un aport important în apropierea conţinuturilor învăţării – în 
oricare din formele ei -, creând condiţii propice de recunoaştere a studiilor şi 
calificărilor. Am spus libera circulaţie (migraţie) controlată deoarece există şi o 
mişcare de anumite proporţii între state pe axa S-N, E-V necontrolată, ilegală 

chiar, care alimentează în permanenţă pieţele subterane ale muncii din ţările 
UE. Chiar şi această formă îmbracă caracteristici ale migraţiei circulatorii, în 
reţea, cu ţări sau grupe de ţări ţintă cu o legislaţie mai permisivă sau cu un 
control mai puţin riguros al frontierelor. Se estimează că, anual, pe pieţele 
muncii (subterane) din ţările membre UE intră 5-800 mii de persoane, iar în 
măsura în care într-o ţară (vezi acordurile bilaterale de remisie a migranţilor 
ilegali dintr-o ţară membră UE către ţara mamă) situaţia devine „critică”, dacă 
nu chiar periculoasă pentru ei, fie că se orientează, dacă pot, spre o altă ţară, 
fie revin în ţară, iar după o anume perioadă îşi reiau „voiajul” în căutarea unui 
loc de muncă şi, din păcate, pentru activităţi ce intră sub incidenţa legii (reţele 
mafiote, furturi etc.).  
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Aşa cum rezultă din tabel, pentru cele 10 ţări din spaţiul central şi est-
european, dintre care unele au încheiat negocierile, urmând ca în anul 2004 să 
fie integrate în UE, în timp ce România şi Bulgaria – conform foii de parcurs de 
la Copenhaga – continuă negocierile, urmând ca aderarea să aibă loc în 
principiu în anul 2007, cu excepţia Ciprului şi a Maltei, pentru toate celelalte ţări 
este prevăzută o perioadă de tranziţie de minimum 2 ani şi maximum 5 ani 
până la realizarea deplină a liberei circulaţii a forţei de muncă. Aceasta pare să 
indice o anume teamă – neconfirmată până în prezent – de un eventual exod al 
forţei de muncă dinspre est spre vest. Pe de altă parte, în ciuda unor dificultăţi 
reale derivând din modelul cultural, din cunoaşterea limbii etc., ţările membre 
UE nu au reţineri în recrutarea de forţă muncă din aceste ţări pentru a-şi 
acoperi necesarul de forţă de muncă în anumite zone ocupaţionale sau 
teritoriale deficitare.  

Există deci, chiar în legislaţia europeană, o anume flexibilitate care lasă o 
marjă mai mare de mişcare a forţei de muncă din ţările candidate. Nu discutăm 
aici de condiţiile în care acest proces se derulează. 

4.2.2. Cadrul instituţional din România. Progrese şi cerinţe 

Cadrul instituţional al liberei circulaţii a persoanelor şi a lucrătorilor se 
cere analizat sub două aspecte: 

a) al mobilităţii/migrării din alte spaţii geografice către România, fie cu 
intenţia de a se stabili în România (imigranţi), fie cu intenţia de a folosi 
România doar ca placă turnantă, ca perioadă tranzitorie pentru migrarea spre 
alte zone, în genere, ţările occidentale. 

Configuraţia acestei categorii este, în funcţie de diverse criterii, variată: 
azilanţi, solicitanţi de azil, refugiaţi, elevi/studenţi/doctoranzi, agenţi economici, 
lucrători, fie lucrători ai firmelor străine şi/sau multinaţionale care provin din 
ţara gazdă sau dintr-o ţară terţă, fie experţi, consultanţi, funcţionari publici 
internaţionali. Ca atare, este necesar ca reglementările – având în vedere şi 
poziţia geo-strategică a României – să fie acoperitoare pentru o gamă diversă 
de situaţii. 

b) al liberei circulaţii a persoanelor şi lucrătorilor din România în ţările 
occidentale, înainte de toate în ţările membre ale UE, în aşa-numitul „spaţiu 
Schengen II”. 

În ce priveşte drepturile la libera circulaţie a persoanelor – cu condiţia de 
a respecta un pachet de condiţii care cad sub controlul poliţiei de frontieră – 
problema este rezolvată începând cu 1 ianuarie 2002: românii  călătoresc liber 
în spaţiul Schengen. 

Dacă libera circulaţie a cetăţenilor români nu mai este blocată, o serie 

de drepturi asociate de regulă liberei circulaţii sunt limitate. Acestea ies din 
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sfera reglementărilor comunitare, fiind supuse reglementărilor existente la 
nivelul fiecărui stat membru al UE, la nivel naţional. Astfel, în art. 59 al 
Acordului de asociere dintre România şi UE se menţionează „…nimic din 
cadrul acordului nu poate împiedica părţile de a implica legile şi reglementările 
naţionale referitoare la intrare şi rezidenţă, muncă, condiţii de muncă şi stabilire 
a persoanelor, precum şi furnizarea de servicii, cu condiţia ca, procedând în 
felul acesta, să nu se ajungă la nulitate sau să afecteze beneficiile ce revin 
uneia dintre părţi”. 

În lumina acestei prevederi, sunt supuse controlului statului gazdă 
drepturi cum sunt: cel de stabilire într-un stat membru; dreptul de angajare într-
un stat membru, cu excepţia cazurilor în care există acorduri bilaterale între 
statele respective pentru contracte cu durată determinată (cu durată de câteva 
luni până la 5 ani); imigrarea este supusă controlului organelor de specialitate 

din ţara gazdă, având un caracter selectiv, explicabil prin cererea de calificări, 

şi discriminatoriu în ceea ce priveşte egalitatea de oportunităţi şi tratament în 

raport cu cetăţenii ţării respective. Piaţa muncii a UE sau a ţărilor membre se 
deschide (legislaţia pare mai laxă) pentru categorii profesionale şi ocupaţii 
deficitare în ţările respective, afectate de fenomenul de îmbătrânire 
demografică şi într-o anumită măsură de reducerea cererii sociale pentru 
învăţământ superior în ţări membre ale UE. Este, în principal, vorba de profesii 
şi ocupaţii ce ţin de „noua tehnologie” sau „noua economie”, cum sunt 
informatica, servicii medicale, servicii de cercetare şi de învăţământ, dar şi de 
forţă de muncă cu competenţă mai redusă, din zone ocupaţionale cum sunt: 
serviciile casnice, servicii hoteliere, muncitori în construcţii, unele ramuri 
industriale, agricultură, turism. În condiţiile sumar amintite, România, ca şi alte 
ţări candidate – date fiind, pe de o parte, nivelul venitului/capita, iar pe de altă 
parte, potenţialul de calificare de care forţa de muncă mai dispune încă – au 
devenit furnizoare de forţă de muncă pentru ţările membre UE, în cele mai 

multe situaţii în condiţii de tratament şi statut inegal în raport cu forţa de muncă 
autohtonă la nivel egal de competenţă şi performanţă. Acesta este unul din 
mecanismele eficiente de reducere a costului total şi unitar al forţei de muncă 
din ţara-gazdă, respectiv de sporire a competitivităţii produselor şi serviciilor pe 
piaţa internă a UE şi pe terţe pieţe, chiar şi pe pieţele ţărilor exportatoare de 

forţă de muncă calificată. 

În ce priveşte libera circulaţie a lucrătorilor – chiar şi atunci când există 

acorduri bilaterale între state – mai sunt încă probleme; unele dintre acestea se 
vor soluţiona, de o manieră sau alta (5+2), în procesul de negociere a dosarului 
respectiv. 

Prin mecanisme ale pieţei abil/inteligent folosite, speculând adesea vidul, 
neclarităţile şi instabilitatea legislativă – care au „domnit” o bună perioadă de 
timp în România – ca şi erorile de management, incompetenţa sau interesele 
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personale, egoiste, ale unor factori de răspundere implicaţi, România, ca şi alte 
state din est au pierdut „pe mâna lor” importante segmente din pieţele externe 
pe care erau competitive, dar şi – ceea ce este, poate, cu mult mai îngrijorător 
– segmente importante ale propriei lor pieţe interne pentru produse şi servicii 

pentru care sunt cu adevărat înzestrate/dotate. Din raţiuni bine cunoscute, mult 
dezbătute, inclusiv de factorii politici, dar mai puţin soluţionate în timp util, au 
devenit neputincioase în faţa concurenţei externe, nu totdeauna loială, a 
produselor şi serviciilor provenite fie din ţări membre ale UE, fie de pe terţe 
pieţe. Calitatea multora dintre acestea poate fi pusă sub semnul întrebării în 
relaţia cu preţurile interne de vânzare, importul fiind totdeauna supus presiunii 
deprecierii leului fie în raport cu dolarul american, fie, mai recent, cu euro. 

În ce priveşte prima categorie de persoane migrante, acestea, în mod 
normal, ar trebui să intre în ţară numai pe bază de paşaport şi viză, printr-un control 
mai sever la frontiera de intrare, asociindu-le, pe de o parte, sprijinul necesar atât 
timp cât rămân pe teritoriul României, ca şi controlul respectării vizei de şedere, de 
rezidenţă în România. În cazul reţelelor clandestine/ilegale de migrare din ţara 
noastră, cu ramificaţii în ţările de plecare şi, respectiv, de primire, se practică 
remiterea (transferul, expulzarea de urgenţă în unele situaţii) în ţara de origine sau 

în cea din care au intrat în România a celor care nu se încadrează sau nu respectă 
reglementările legale în vigoare. Oricum, în acest context al unei anumite temeri 
manifestate de ţările vestice faţă de potenţialul migratoriu al ţărilor central şi est-
europene, securizarea şi întărirea frontierei de est şi de sud-est pentru cei care 

intră ilegal în România şi a celei de vest şi nord-vest pentru cei care folosesc 

România doar ca un „preludiu” în drumul lor spre ţările occidentale rămân în 
continuare o prioritate majoră pentru procesul de aderare. În ultimii ani s-au făcut 
progrese substanţiale, dar mai sunt pete albe sau nişe pe traiectul securizării 
frontierelor, pentru a minimiza, pe cât posibil cât mai mult, atât costurile induse 
pentru România, cât şi riscul menţinerii la un prag ridicat, neconvenabil, a riscului 
de migrare pentru ţările occidentale.  

În opinia noastră, acest risc provine nu atât de la cetăţenii români, care, 

în general, au o propensiune redusă spre migrarea externă, cât de la cetăţenii 
străini care tranzitează România cu acest scop (cu statut în România de 
azilant, refugiat sau chiar imigrant). 

Cadrul reglementat, legislativ-instituţional al migraţiei externe în 

România este, în linii mari, elaborat; în decursul anilor, acesta a fost 
îmbunătăţit, avându-se mai ales în vedere legislaţia (acquis-ul) comunitară 
privind libera circulaţie a persoanelor şi lucrătorilor, ca şi exemplele de bună 
practică dintr-o serie de ţări, până de curând cu statut de ţări candidate. În 
decursul timpului, multe dintre reglementările legale au fost completate şi 
republicate (HG nr. 417/1991 privind crearea Comitetului Român pentru 
Problemele Migrării, modificată şi completată în 1995 şi 2000; Legea nr. 
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15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor înlocuită – prin ameliorări şi 
completări – prin OG nr. 102 din 3 septembrie 2000 privind statutul şi regimul 
refugiaţilor în România; Legea nr. 203/1999, Legea permiselor de muncă, 
însoţită de HG nr. 434 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă; Legea nr. 
123/2001 privind regimul străinilor în România ş.a.). 

 

Caseta nr. 4: Unele prevederi ale Legii nr. 123/2001 
 

Străinii pot intra în România în scop oficial, pentru afaceri, pentru activităţi 
de presă, pentru angajare în muncă sau pentru studii, ca turişti, în tranzit ori alte 
interese…(art.1); 

Acordarea vizei pentru angajarea în muncă, studii, activităţi didactice, stagii de 
documentare, activităţi în domeniul cultelor, umanitare sau în alte domenii se poate 
face numai după prezentarea avizului, în scris, după caz, al MMSS, MEC, MSF, 
MCC sau al altor ministere sau instituţii centrale şi locale interesate (art.8); 

Vizele dau dreptul de şedere pe teritoriul României pentru următoarele 
perioade:  
a) pe perioade stabilite prin înţelegeri bilaterale cu alte state sau în condiţii de 

reciprocitate (diplomatice, de serviciu); 
b) până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în ţară pe noi perioade de până 

la 6 luni, în cazul vizelor simple pentru angajarea în muncă, afaceri, 
activităţi didactice, stagii de documentare, activităţi în domeniul cultelor sau 
umanitare, activităţi de presă ori pentru alte activităţi care nu contravin 
legilor române; 

c) până la 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în ţară pe noi perioade până la 
1 an, în cazul vizei simple pentru studii; 

d) până la 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 60 de zile, în cazul 
vizei simple pentru turism, vizită ori alt interes personal; 

e)  3 zile de la data intrării în România, în cazul vizei de tranzit (art. 9, al.1). 
Străinilor posesori de paşapoarte simple, provenind din state cunoscute cu 

tendinţe de migrare, li se poate acorda viza de intrare în România, dacă 
prezintă misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României invitaţie 
scrisă din partea unei persoane fizice sau juridice care are, după caz, domiciliul, 
reşedinţa sau sediul în România, precum şi o dovadă de asigurare socială 
pentru perioada sejurului (art. 14, al.1); 

Străinii îşi pot stabili domiciliul în România cu aprobarea Ministerului de 
Interne. Străinul căruia i s-a acordat dreptul de stabilire are obligaţia ca în 
termen de 5 zile de la comunicarea aprobării să se prezinte la organele 
teritoriale ale MI în a căror rază teritorială urmează să domicilieze pentru a i se 
elibera documentul doveditor (art. 23 şi 25); 

Străinii pot fi angajaţi la agenţi economici sau la instituţii ale căror activităţi 
prezintă importanţă pentru apărarea sau siguranţa naţională, în afara cazurilor 
stabilite de guvern (art. 39); 
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Străinii pot efectua, în condiţiile stabilite de lege, singuri ori în asociere, 
activităţi economice, sociale, cultural-sportive, acte de comerţ; pot fi angajaţi de 
persoane juridice sau fizice române ori străine, cu respectarea acordurilor 
încheiate de România cu alte state referitoare la piaţa forţei de muncă (art. 40, 
al.1); 

Angajarea se face pe baza permiselor de muncă eliberate de MMSS, în 
conformitate cu normele stabilite prin hotărâre de guvern (art. 40, al. 2). 

 

Fără a intra într-o prezentare a actelor legislative ca atare, vom încerca 
să surprindem câteva dintre caracteristicile acestora. 

Înainte de toate, am menţiona că legislaţia românească în vigoare 
încearcă să acopere şi să răspundă la o gamă cât mai largă de probleme 
prezente în reglementările instituţionale internaţionale, inclusiv cele 
comunitare. Din această perspectivă, cel mai recent şi cuprinzător act normativ 
este Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, completată 

prin OUG nr. 194/12 decembrie 2002. 

În al doilea rând, pe fundalul Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor 
în România – care apare ca o lege-cadru cu mare deschidere – au fost 
elaborate şi puse în aplicare o serie de alte acte normative. Astfel, statutul şi 

regimul refugiaţilor este reglementat prin OG nr. 102/3 septembrie 2000 

(care abrogă Legea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor). 

Prin norma juridică, relevant în acest sens este faptul că străinilor li se 

acordă protecţie în următoarele trei forme (statut): 

a) statut de refugiat; 
b) statut de protecţie umanitară condiţionată; 
c) statut de protecţie temporară. 

Statutul de refugiat, ca forma cea mai înaltă de protecţie, se acordă la 

cererea unei persoane străine care dovedeşte că este persecutată în ţara sa de 
origine pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit 
grup social sau opinie politică, se află în afara ţării sale de origine şi nu poate 
primi sau, datorită considerentelor menţionate, nu doreşte protecţia acesteia. 

Problema este foarte delicată, necesitând un studiu atent al motivaţiei 
cererii respective. Oricum, conform legii, nu pot primi statutul de refugiat urmă-
toarele categorii de străini: 

 cei care au comis infracţiuni împotriva păcii şi omenirii, ca şi o altă 
infracţiune la care se referă convenţiile internaţionale; 

 au comis o infracţiune gravă de drept comun în afara României înainte 
de a fi admis ca refugiat; 

 au comis fapte care contravin scopului şi principiilor din Carta Naţiunilor 
Unite. 
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Protecţia umanitară condiţionată se acordă unui străin care nu 

întruneşte condiţiile de a obţine statutul de refugiat, dar dovedeşte că în ţara sa 
de origine a comis: 

 fapte pentru care riscă pedeapsa cu moartea; 

 riscă să fie supus la tortură sau tratamente inumane degradante; 

 din cauza apartenenţei sale la o categorie defavorizată, poate fi expus 
unor pericole de natură să aducă atingere vieţii sale, integrităţii corporale 
ori libertăţii sale. 
Protecţia umanitară temporară este acordată, în perioade de conflicte 

militare în care România nu este angajată, persoanelor care provin din zonele 

de conflict. 

În vederea acordării unei anume forme de protecţie, se poate aplica 
procedura obişnuită (ordinară), în cazurile care par în ordine, şi procedura 
accelerată, atunci când motivele invocate nu sunt sau nu par fondate, suficient 
de credibile. 

Pe durata obţinerii unei forme de protecţie, persoanele în cauză se 
bucură de o serie de drepturi (alegerea locului de reşedinţă, programe de 
integrare socio-profesionale, drept de învăţământ, de muncă, de asociere, 
tratament egal etc.), după cum au şi o serie de obligaţii, a căror nerespectare 
poate să atragă după sine retragerea dreptului de protecţie şi expulzarea. 

În al treilea rând, este de subliniat că, încă din 1991, prin HG nr. 
417/1991 s-a pus în practică crearea Comitetului Român pentru Problemele 

Migrării (CRPM). Hotărârea a fost amendată şi republicată în repetate rânduri. 

În prezent, problematica migrării care intră în sfera de competenţă a CRPM 
este reglementată de lege. Obiectul principal al legii este dat de soluţionarea 
complexă a dosarelor şi asigurarea condiţiilor minim necesare pentru azilanţi 

şi refugiaţi.  

Este un comitet interministerial coordonat de Ministerul de Interne, la 
care participă următoarele ministere: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 
(MMSS), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Ministerul Finanţelor (MF), 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), Ministerul Sănătăţii şi Familiei (MSF), 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei Publice (MAP). De remarcat că 
CRPM are comitete locale, în care cuprinde reprezentanţi ai instituţiilor 

menţionate. Problemele de procedură şi metodologie revin „Direcţiei Generale 
de Paşapoarte, Străini şi Probleme de Migraţie” din cadrul Ministerului de 
Interne. 

Deopotrivă azilanţii şi refugiaţii, pe durata pe care se bucură de acest 
statut (6 luni şi, respectiv, 9 luni), beneficiază de drepturi de hrană şi cazare în 
sume variate, actualizate cu rata inflaţiei. Fondurile necesare pentru aceste 
două categorii care primesc ajutor din partea statului român se asigurau din 
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bugetul Secretariatului General al Guvernului până în anul 2000, fiind alocate 
prin intermediul prefecturilor. În prezent, potrivit legii, cheltuielile ocazionate de 
funcţionarea şi întreţinerea centrelor de primire, triere şi cazare se suportă din 
bugetul Ministerului de Interne, în limita fondurilor alocate în acest scop.  

În al patrulea rând, o semnificaţie aparte în ansamblul preocupărilor 
pentru soluţionarea benefică şi convenabilă pentru ambele părţi are Legea nr. 

203/1999 privind permisele de muncă şi HG nr. 437/2000 referitoare la 

aprobarea normelor metodologice privind procedurile de eliberare şi anulare a 
permiselor de muncă. 

Permisul de muncă reprezintă documentul oficial care se eliberează, la 

cererea străinului, de către MMSS, în condiţiile prevăzute de lege (îndeplinesc 
aceste condiţii) (anexa nr. 18). 

 

Caseta nr. 5: Principalele condiţii pentru obţinerea permisului de muncă 

(întrunite cumulativ) 
 
- viza necesară pentru angajarea în România, eliberată, la cerere, de către 
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României; 
- cererea motivată a angajatorului (persoana juridică) depusă la MMSS, în care 
motivează necesitatea angajării persoanei străine în cauză; 
- angajatorii – persoane fizice – depun la MMSS doar o cerere motivată şi, după 
caz, autorizaţia de exercitare a profesiei sau activităţii. 
 
Sursa: HG nr. 434/14 iunie 2002. 

 

Permisul de muncă se eliberează de MMSS, prin Direcţia pentru 
programe de ocupare a forţei de muncă (art. 3 (1), Legea nr. 203/1999). 

Permisul de muncă se acordă pentru o perioadă de 6 luni, cu 
posibilitatea prelungirii pe perioade de câte 6 luni (anexa nr. 17).  

În cazul unor convenţii, durata permisului de muncă poate fi mai mare de 
6 luni, după cum nu au obligaţia de a obţine permis de muncă străinii care 
desfăşoară activitate didactică, ştiinţifică, artistică sau alte activităţi specifice cu 
caracter temporar, în instituţii de profil din România, pe o perioadă care nu 
depăşeşte 30 de zile.  

Eliberarea şi, respectiv, prelungirea permisului de muncă sunt supuse 
unor taxe. Astfel, la eliberarea permisului de muncă, titularul va plăti o taxă în 

lei, egală cu echivalentul a 200 dolari SUA, la cursul oficial al BNR; pentru 

prelungirea permisului de muncă, taxa este egală cu echivalentul în lei a 100 

dolari SUA. În fine, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de eliberare 
(prelungirea permiselor de muncă), MMSS percepe de la titular un comision 

de 2%, aplicat sumelor aferente eliberării (200 dolari SUA), respectiv prelungirii 
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(100 dolari SUA), evident în lei, la cursul stabilit de BNR. 

În termen de 10 zile de la acordarea permisului de muncă, străinul are 
obligaţia de a se încadra în muncă pe bază de contract individual sau altă 
formă, iar în termen de 5 zile de la încadrare, are obligaţia de a se prezenta la 
Direcţia Generală de Paşapoarte, Străini şi Probleme ale Migrării, pentru a 
solicita viză în vederea obţinerii legitimaţiei de şedere temporară în România. 

Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, încadrarea şi/sau menţinerea în 
muncă de către o persoană fizică sau juridică română a unui străin care nu are 
permis de muncă valabil constituie contravenţie şi se taxează în conformitate 
cu prevederile în vigoare. 

Sumele provenite din eliberarea/prelungirea permiselor de muncă, ca şi 
cele din amenzile pentru încălcarea legii se constituie în venit la bugetul 

statului, iar comisionul de 2% perceput de MMSS, în venituri extrabugetare 

la dispoziţia acestuia, fiind evidenţiate într-o anexă la bugetul MMSS. 

 

Caseta nr. 6: Cine poate fi încadrat în muncă fără permis de muncă? 
 

Potrivit prevederilor legale în vigoare în România, pot fi încadrate în muncă 
la persoane fizice sau la persoane juridice, fără permis de muncă, următoarele 
categorii de străini (cetăţeni care nu au cetăţenia română): 
a) cei care şi-au stabilit, în condiţiile legii, domiciliul pe teritoriul României; 
b) au dobândit statutul de refugiat pe teritoriul României; 
c) sunt angajaţi la persoane fizice sau la persoane juridice cu domiciliul, 

respectiv cu sediul în străinătate şi sunt trimişi de aceste persoane să 
desfăşoare unele activităţi temporare în România; 

d) în alte situaţii stabilite prin convenţii sau prin acorduri la care România este 
parte ori prin legi speciale; 

e) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi 
temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice 
centrale sau locale; 

f) membrii de familie – soţ, soţie, copii minori aflaţi în întreţinere – ai persona-
lului misiunilor diplomatice ori consulare din România pot fi scutiţi, pe bază 
de reciprocitate, de a obţine permis de muncă pentru desfăşurarea unor 
activităţi cu caracter lucrativ, în condiţiile stabilite prin acordurile bilaterale 
încheiate. 

 
Sursa: Legea nr. 203 /1999 privind permisele de muncă. 

 

În anii ‟90, circulaţia forţei de muncă – controlată şi necontrolată – din 
România spre alte spaţii geografice, comunitare sau extracomunitare, s-a 
intensificat. După explozia din anii 1990/1991 – urmare a unei migraţii 
amânate, restricţionate – se manifestă o tendinţă de reducere şi stabilizare la 
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cote relativ reduse, neatingând proporţii îngrijorătoare. În general, 
caracteristica comportamentală a populaţiei României – urmare a unei istorii 
zbuciumate, a „închiderii” ţării în timpul regimului comunist – rezidă într-o 
propensiune redusă spre migrarea extrateritorială, ceea ce, adesea, judecată 

mai ales în termenii pieţei muncii, este asociat lipsei de mobilitate, rigidităţii 

profesionale, structurale, geografice. Tranziţia la economia de piaţă şi la 

valorile civilizaţiei occidentale au generat concomitent speranţe, aspiraţii de 

realizare în propria-i ţară şi în folosul ei, dar şi derută, decepţii, descurajare. 

Criza economică prelungită, inclusiv criza locurilor de muncă, în condiţii de 
dezvoltare explozivă a învăţământului superior, asociată cu deschiderea şi 
„fragilitatea” frontierelor, au generat procese de migraţie circulatorie, 

oscilatorie, temporară, ca şi de migraţie definitivă din România spre alte 

ţări, deopotrivă pentru forţa de muncă de înaltă calificare, dar şi mai puţin 
calificată, îngust specializată. Componenta necontrolată, ilegală, a migraţiei se 
menţine relativ ridicată, în ciuda măsurilor întreprinse şi a acordurilor încheiate 
de MI din România cu instituţii similare din străinătate.  

Astfel, putem aprecia – fără a exagera prea mult – că, în prezent, 
România exportă nu numai bunuri, servicii, capital, ci şi capital uman, 

competenţe. Dacă informaţiile statistice existente ne-ar permite să calculăm 

volumul total al circulaţiei forţei de muncă (E+I), intensitatea circulaţiei totale şi, 
mai ales, soldul net al acestei circulaţii, am ajunge probabil la concluzia că 
România este exportatoare netă de capital uman, cu faţetele sale multiple şi 

efectele pozitive şi, respectiv, negative pentru ţara de plecare (România), 
pentru ţara-gazdă şi, evident, în plan individual şi al orientării viitoare a 
lucrătorilor, inclusiv a capacităţii de a se valorifica şi creşte veniturile, ca şi 
câştigurile în planul competenţei. Acestea vor face obiectul capitolului următor. 
Aici dorim să subliniem preocupările de creare a unor organisme cu 
competenţe în domeniu, ceea ce va imprima o nouă calitate politicii de migrare 
din perspectiva aderării în 2007 la UE şi va „demitiza” poate fetişul că lărgirea 
UE va atrage după sine o mişcare masivă dinspre est spre vest

1
. 

În încheierea acestui paragraf, rămâne de subliniat doar faptul că, în 
cadrul preocupărilor guvernamentale de racordare la liniile directoare ale SEO 
şi PNAO, se acordă atenţie creării pas cu pas a unor condiţii de liberă circulaţie 
a lucrătorilor (atunci când România va adera la aceasta). În acest context, două 
procese sunt de reţinut: 

                                                        
1
 Stocul de migranţi/rezidenţi români în ţările UE, potrivit unor estimări, era în anul 2000 cu 
ceva mai mare de 100.000 de persoane, care, având în vedere populaţia ţării, nu este 
mare, mai ales că acest stoc s-a creat în timp. Sigur că numărul migranţilor ilegali este 
mai mare, în jur de câteva sute de mii de persoane. În UE, în acelaşi an, după unele 
estimări, 6-800 mii de persoane provin ilegal din spaţiul est-european. 
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 încheierea de acorduri/înţelegeri bilaterale cu ţări comunitare sau 
extracomunitare în ce priveşte migrarea forţei de muncă, pe domenii, 
meserii/profesii, nivel de instruire şi securitate socială. Acesta este un 
pas uriaş, bazat pe cooperare şi reciprocitate în direcţia unei mai bune 
monitorizări a mişcării pentru muncă din România spre alte spaţii 
geografice, de a transforma, cel puţin parţial, o parte din migraţia externă 
necontrolată în migraţie controlată. Şi, fapt deloc de neglijat, de a veghea 
la asigurarea unor condiţii de muncă, viaţă, tratament şi securitate 
socială a lucrătorilor migranţi pe perioade diferite (anexa nr. 19); 

 al doilea pas, egal ca importanţă cu primul, care în mod necesar derivă 
din primul, a fost crearea unor instituţii specializate, cu competenţe în 

domeniul migrării. A fost, mai întâi, creat OFICIUL NAŢIONAL pentru 
RECRUTAREA şi PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ în STRĂINĂTATE 
(ONRPFMS), care-şi exercită atribuţiile prin intermediul unor firme acre-
ditate de MMSS. Sistemul a fost marcat de multe disfuncţionalităţi, de 
comportamentul – uneori pe lângă reglementările legale sau înţelegerile 
bilaterale – al unora dintre firmele acreditate. Ca urmare, în anul 2002, 
ONRPFMS a fost desfiinţat sau, mai bine zis, transformat. 
În aceste condiţii, a fost creat un nou organism – care la început a stârnit 

multă vâlvă, dar în final îşi dovedeşte utilitatea – respectiv OFICIUL PENTRU 
MIGRAŢIA FORŢEI DE MUNCĂ (OMFM). Aceasta este o instituţie publică, 

cu personalitate juridică, subordonată MMSS. Are competenţe, atribuţii largi 

în ce priveşte migraţia, sub cele două forme principale ale acesteia: atât 

imigraţia (inclusiv acordarea statutului de refugiat), cât şi emigraţia temporară 
a cetăţenilor români pentru muncă în străinătate şi protecţia cetăţenilor români 
care lucrează în străinătate. 

În acest sens, îşi creează bază proprie de date, organizează şi 

realizează preselecţia candidaţilor, ajută angajatorul la selecţia candidaţilor, 

veghind ca prevederile din înţelegerile bilaterale – în ce priveşte locul şi 
condiţiile de muncă, de cazare şi hrană, salariile, prestaţiile de securitate 
socială – să fie respectate. De asemenea, pe parcursul derulării contractului 
individual de muncă, dacă este cazul, veghează ca acesta să fie respectat de 
ambele părţi. 

În plus, tocmai pentru a evita neînţelegerile care ar putea să apară, prin 
Centrul de Informare propriu, asigură lucrătorilor migranţi informaţiile 

necesare cu privire la calitatea locurilor de muncă şi condiţiile de muncă din 
ţările cu care România are înţelegeri/acorduri, condiţiile care se cer îndeplinite 
şi documentele necesare pentru a participa la preselecţie, selecţie şi a putea 
ocupa un loc de muncă, avertizează asupra eventualelor riscuri. Oferă, de 
asemenea, informaţii angajatorilor care fac selecţia persoanelor cu care vor 
încheia contractele individuale de muncă. 



 

 

 

368 

Serviciile de ocupare oferite sunt gratuite, în conformitate cu Convenţia 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 88/1948 privind serviciul public de 
ocupare, convenţie ratificată de România.  

Zona de migrare pentru muncă temporară a lucrătorilor români este 
relativ largă: ţări comunitare – Germania, Franţa, Spania, Portugalia, 

Grecia; ţări candidate invitate să adere în 2004 – Ungaria, Cehia, Cipru; ţări 

extracomunitare: Canada, SUA, Elveţia, Australia etc. Ofertele de locuri de 

muncă – ca domenii de activitate, meserii/profesii – sunt, de asemenea, 
variate: agricultură, construcţii, industrii prelucrătoare, servicii hoteliere, servicii 
de sănătate, servicii de învăţământ, TIC, munci necalificate, iar meseriile merg 
de la meserii puţin calificate în agricultură (culegători de căpşuni, portocale 
etc.) la o gamă largă de meserii din construcţii (Germania), la profesii din 
domeniul hotelier, al asistenţei medicale, informaticieni etc. (Germania, SUA). 

Cât priveşte protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
(Legea nr. 156/2000), câteva lucruri sunt de reţinut: 

 statul român încheie acorduri, convenţii, înţelegeri cu autorităţi publice 
similare din alte state, bazate pe principiile: a) egalităţii de tratament; b) 
aplicarea clauzelor mai favorabile prevăzute fie în legislaţia română, fie 
în cea străină, fie în cea internaţională; 

 prin acorduri se stabilesc cel puţin: 

 nivelul salariului minim; 

 durata timpului de lucru şi de odihnă; 

 condiţiile generale de muncă, de protecţie şi de securitate; 

 asigurarea în faţa riscului de accident de muncă, boli profesionale, 
precum şi a celor care intervin în afara procesului muncii. 

 misiunile diplomatice şi oficiile consulare au obligaţia de a veghea la 
respectarea de către organismele şi agenţii economici a drepturilor, mai 
ales a celor prevăzute în acordurile bilaterale; 

 coordonarea şi controlul activităţii de ocupare a forţei de muncă în 
străinătate revine MMSS, care are o serie de competenţe în domeniu, 
stabilite prin lege. 



Capitolul 5.  

VOLUMUL ŞI INTENSITATEA MIGRAŢIEI EXTERNE. 

ROMÂNIA ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL 

5.1. Migraţia externă totală 

5.1.1. O imagine globală 

Indicatorii migraţiei externe totale evidenţiază dimensiunea globală a 
circulaţiei totale a persoanelor. Amploarea şi intensitatea fluxurilor migratorii, 
dinamica acestora, precum şi particularităţile cohortelor migratoare (vârstă, 
sex, pregătire profesională, stare socială etc.) diferă în funcţie de scopul 
migraţiei (strămutare/reîntregire/constituire a familiei, pentru muncă, schimbare 
forţată a domiciliului/refugiati etc.). În general, fluxurile migratorii din ultimele 
decenii au avut ca principale motivaţii două mari obiective: creşterea bunăstării 
personale/a familiei (criteriul economic) şi, respectiv, criteriul politic. Direcţiile 
de deplasare au fost către ţările cu un nivel mai ridicat de dezvoltare 
economică şi cu regimuri democratice care permiteau concomitent câştiguri 
mai mari, libera exprimare a concepţiilor şi orientărilor politico-sociale. 

La nivel mondial, în fiecare an, emigrează între două şi trei milioane de 
persoane, marea lor majoritate îndreptându-se către patru ţări receptoare: 
SUA, Germania, Canada şi Australia (Peterson, 1999). 

Ca rezultat al fluxurilor migratorii, în prezent  cel puţin 175 de milioane de 
persoane trăiesc în afara ţării în care s-au născut. În urmă cu cca 3 decenii şi 
jumătate, numărul acestora nu depăşea 60 de milioane (United Nation, 2002)

1
. 

Femeile reprezintă 48% din totalul migranţilor. La începutul secolului XXI, una 
din 35 de persoane ale lumii este migrant internaţional

2
. 

În afară de aceste estimări oficiale, există însă un număr important de 
persoane ce ies din ţara de origine fără documente legale (prin reţelele de 
trafic de persoane sau individual), având ca scop munca pe piaţa neagră sau 
alte categorii de afaceri sau activităţi ilicite. Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie estimează un flux anual prin intermediul organizaţiilor ilicite de trafic 
de persoane de cca 4 milioane de persoane, care aduc un venit din 
exploatarea muncii şi prostituţie de cel puţin 7 miliarde lei (OIM, 2002). Dintre 

                                                        
1
 Potrivit datelor Raportului OECD SOPEMI pe anul 2001, în Australia, 23,6% din populaţia 
rezidentă înregistrată în anul 1999 era născută în alte ţări, ceea ce reprezintă un nivel 
mai ridicat decât în Canada (17,4% – recensământul din 1996), Suedia (11,8%), SUA 
(10,3%), Olanda (9,8%) sau Norvegia (6,5%).  

2
 Migration Policy, No. 2/March 2003, IOM. 
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aceştia, între 700 mii şi două milioane sunt femei şi copii. Fluxurile cele mai 
importante sunt direcţionate spre SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă. 
Către Uniunea Europeană se îndreaptă anual cca 120-500 mii de persoane, 
costul traficului ilegal de persoane crescând proporţional cu distanţa dintre ţara 
de origine şi ţara de destinaţie. 

La prima vedere, dimensiunile circulaţiei internaţionale a persoanelor 
sunt impresionante, dar acestea nu depăşesc ca pondere câteva procente din 
populaţia totală a lumii (2,9% din populaţia globului la sfârşitul mileniului al 
doilea). 

Stocul migratoriu actual se concentrează în trei mari regiuni ale lumii: 

Europa, Asia şi America de Nord. În Europa existau în anul 2000, spre 
exemplu, peste 56 milioane de migranţi, din care în Germania 7,3 milioane, în 
Franţa 6,3 milioane şi în Regatul Unit 4 milioane. Din cei 40,8 milioane de 
migranţi din America de Nord, Statelor Unite îi revin 35 de milioane, având de 
peste 3 ori mai mulţi migranţi decât Federaţia Rusă. În Asia sunt aproape 50 de 
milioane de persoane migrante: Federaţia Rusă, cu 13,5 milioane, deţine locul 
doi mondial după SUA. Alte ţări incluse în primele 15 în topul stocului migraţiei 
sunt: Ucraina (locul 4, cu 6,9 milioane), India (locul 6, cu 6,3 milioane), 
Kazahstan (locul 12, cu 3 milioane persoane).  

Intensitatea migraţiei nu este foarte accentuată (cca 2% anual) şi doar 

în unele zone ale lumii depăşeşte ritmul creşterii demografice. De exemplu, în 
America de Nord şi Europa Occidentală, în perioada 1965-1990, dinamica 
medie anuală a migraţiei a fost de 2,5%, depăşind-o pe cea a creşterii 
demografice din ţările respective. În noul mileniu, şi în special în prima 
jumătate a acestui secol, intensificarea aşteptată a migraţiei pe seama 
globalizării pieţelor şi a integrării ţărilor central şi est-europene pare să fie mai 
redusă decât estimările. 

5.1.2. Dimensiuni ale migraţiei internaţionale în România  

Statistica migraţiei totale în România este încă incompletă. Întârzierea 
reformei legislative în domeniu şi lipsa unei baze de date adecvate nu ne 
permit să determinăm întreaga serie de indicatori utilizaţi pe plan internaţional 
sau, în opinia noastră, necesari, prezentaţi în prima parte a acestei lucrări. 
Imaginea asupra dimensiunilor fluxurilor migratorii şi a caracteristicilor 
esenţiale ale acestora este încă un puzzle cu multe piese lipsă. Multe informaţii 
de bază/analitice rămân, din varii motive, nevalorificate. Însuşi managementul 
migraţiei şi politicile în domeniu sunt în faze incipiente de implementare, în 
ultimii ani accelerându-se procesul de compatibilizare cu acquis-ul comunitar. 

Cel puţin din motivele sumar enumerate, pentru România, nu putem 
calcula o rată a migraţiei totale similară metodologic cu cea determinată pentru 
alte ţări. Întârzierile în elaborarea legislaţiei privind imigrarea fac imposibilă 
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prezentarea, într-o statistică riguroasă, a dimensiunilor imigraţiei în ţara 
noastră. Cu toate acestea, prezentarea situaţiei emigrărilor din România, 
asociată cu dinamica repatrierilor, poate oferi o imagine relevantă privind 
fluxurile externe de populaţie care afectează economic, social şi demografic 
ţara noastră. 

Din România au emigrat în ultimele două decenii ale secolului XX peste 
600 mii de persoane, din care doar puţin peste jumătate în primii 10 ani de 
tranziţie. Raportată la totalul populaţiei României, rata medie a emigraţiei pe 
întreaga perioadă  a fost de cca 1,3 persoane la mia de locuitori, ratele anuale 
extreme situându-se între o valoare maximă de 4,2‰ în 1990 şi una minimă de 
0,6‰ în 1999 (graficul nr. 13). 

Graficul nr. 13 

 

 
Sursa: Anuarul statistic al României, 2001, INS, 2001. 

 

Rata medie a emigraţiei în a doua parte a perioadei analizate a fost uşor 
mai ridicată (1,34 persoane la mia de locuitori între 1990 şi 1999, faţă de 1,27 
între 1980 şi 1989). Cauza principală a reprezentat-o subperioada 1990-1992, 
când rata emigraţiei a oscilat între aproape 1,5 şi 4,2 la mia de locuitori. Anul 

de vârf al migraţiei coincide cu primul an al tranziţiei, când deschiderea 

graniţelor a permis trecerea frontierei pentru acele persoane cărora li s-a 
refuzat migrarea de către vechiul regim comunist şi/sau şi-au amânat în mod 
voluntar materializarea acestei opţiuni. Ratele anuale ale migraţiei, cu 

excepţia celor 3 ani menţionaţi, sunt relativ reduse, respectiv mai puţin de 1 la 

mie. De remarcat este faptul că s-au înregistrat două tendinţe opuse. Dacă în 
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perioada 1980-1989 a avut loc o creştere constantă a ratei emigraţiei (de la 1,1 
la mie la 1,8 la mie), în a doua parte a intervalului, respectiv după 1992, 

asistăm la un trend descrescător, chiar dacă condiţiile de viaţă sunt tot mai 

precare (venituri reale înjumătăţite, condiţii generale de trai inadecvate, 
creşterea insecurităţii economice şi financiare a zilei de mâine, accentuarea 
inechităţilor intra şi intergeneraţionale etc.). Rata emigrărilor se reduce în 2000 
la cca jumătate din nivelul anului 1992 şi la o treime comparativ cu 1991. De 
remarcat este faptul că această diminuare are loc pe fondul reducerii continue 
a populaţiei în perioada postrevoluţie cu cca trei sferturi de milion de persoane 
(graficul nr. 14). 

Graficul nr. 14 

Evoluţia populaţiei şi a numărului de emigranţi,  

în perioada 1980-1999 
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Sursa: Anuarul statistic al României, 2001, INS, 2001. 

 

Având în vedere dimensiunea ratei medii a migraţiei totale la nivel 
mondial şi european, evoluţiile ratei emigrării nu pot fi apreciate ca fiind 
deocamdată alarmante pentru România, date fiind transformările importante pe 
care le-a traversat în aceşti 20 de ani – de la o tot mai intensă centralizare şi 
control al fluxurilor migratorii externe până în 1989 către o circulaţie liberă şi 
prea puţin monitorizată în prezent (Gh. Zaman, V. Vasile, 2000). 

Efectul net al fluxurilor migratorii înregistrate (emigraţie din care 
deducem repatrierile) asupra dinamicii populaţiei totale este negativ şi destul 
de redus, cca 20.000 de persoane în anul de vârf 1995 şi doar 2.300 de 
persoane în 2000 (graficul nr. 15). Potrivit datelor statistice existente, faţă de 

1993 (primul an în care se consemnează numărul persoanelor repatriate), în 
2000, soldul net/pierderea netă de populaţie sau emigraţia netă a populaţiei 
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născute în România s-a redus de 6,7 ori, cu oscilaţii anuale relativ importante. 
Faţă de nivelul anului 1993, în 1995 migraţia netă creşte cu o treime, scăzând 
ulterior, treptat, până la cca 14-15% în 1999-2000.  

Aceste valori nu depăşesc unu la mia de locuitori ai României. 

 

Graficul nr. 15 

Emigraţia netă în perioada 1993-2000 
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Sursa: Anuarul statistic al României, ediţiile 1999 şi 2001. 
 
 

5.2. Imigranţii – o forţă de muncă tot mai necesară pentru 

ţările dezvoltate ale lumii 

5.2.1. Scurtă prezentare generală. Dimensiunile imigraţiei 

La nivel mondial, imigranţii în vârstă de muncă, apţi pentru a desfăşura o 
activitate generatoare de valoare adăugată şi venituri decente, reprezintă un 
segment relativ redus, dar tot mai important pe piaţa muncii ţărilor primitoare, 
în special a ţărilor dezvoltate ale lumii. 

Această categorie de forţă de muncă este tot mai necesară din cel puţin 
două considerente; pe de o parte, suplinesc deficitul net de forţă de muncă 
datorat îmbătrânirii demografice accentuate din aceste ţări; pe de altă parte, 
acoperă necesarul de personal în meserii deficitare şi/sau neatractive 
pentru forţa de muncă originară. 

Prin caracteristicile lor socio-demo-economice, imigranţii reprezintă o 
ofertă atractivă pentru întreprinzători: 

 sunt, de regulă, tineri sau persoane de vârstă medie, apte să desfăşoare 
o activitate productivă; din acest punct de vedere, prezintă totodată şi un 
risc redus în ceea ce priveşte incidenţa cu sistemul asigurărilor sociale, 
având o stare de sănătate care le permite să muncească; 

 pregătirea profesională teoretică şi abilităţile practice le oferă posibilitatea 
de a fi competitivi pe piaţa muncii; în plus, ţara primitoare, prin practici 
discriminatorii, obţine avantaje financiare importante, munca prestată de 
aceste persoane fiind – în condiţii comparabile – mai slab remunerată 
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decât în cazul în care este prestată de o persoană născută în ţara 
respectivă; 

 nu substituie oferta de forţă de muncă de pe piaţă, ci o completează, 
acţionează în fapt pe segmentele deficitare de pe piaţa muncii, unde 
raritatea ofertei de forţă de muncă autohtonă induce, potenţial, presiuni 
asupra nivelului salariilor; acceptarea imigranţilor nu numai că evită 
creşterea preţului muncii datorată dezechilibrului creat prin oferta 
nesemnificativă, dar generează un avantaj comparativ, nivelul plăţii 
muncii fiind mai redus; 

 competiţia pe segmentele de piaţă pe care sunt prezenţi imigranţii este de 
două tipuri. Pe de o parte, competiţie „de creiere”, generată de migraţia 
tip „brain drain”, unde oferta de muncă şi, respectiv, durata ocupării 
sunt dependente de capacitatea individuală de a fi mai performant decât 
ceilalţi. În acest caz, salariile oferite sunt simţitor mai ridicate decât cele 
primite în ţara de origine, iar durata ocupării se extinde pe perioada în 
care beneficiile obţinute de angajator sunt mai ridicate decât dacă postul 
ar fi ocupat de o persoană autohtonă (avantajele financiare includ 
valoarea adăugată din munca prestată, la care se adaugă, de regulă, 
diferenţa de salariu economisită prin folosirea unui imigrant, şi nu a unui 
lucrător autohton). Pe de altă parte, este „competiţie prin nivelul 
salariului acceptat”, imigranţii realizând aceleaşi activităţi, dar mai 
ieftin, munca lor, deşi comparabilă ca valoare şi calitate, fiind mai slab 
remunerată. 
Proporţia forţei de muncă migrante pe total piaţa muncii diferă de la o 

ţară la alta. La fel şi fluxurile migratorii şi dimensiunile demo-socio-economice 
pe diferite perioade de timp. Tradiţional, cu cât o ţară este mai dezvoltată din 
punct de vedere economic, cu atât aceasta este mai atractivă pentru forţa de 
muncă dispusă să migreze pentru venituri mai ridicate.  

O sumară retrospectivă a proporţiei imigraţiei în ţările membre UE la 
sfârşitul secolului XX ne indică o afluenţă mare de persoane şi, respectiv, forţă 
de muncă către Germania, Regatul Unit şi Italia. Potrivit statisticii EUROSTAT, 
imigraţia în ţările Uniunii Europene în perioada 1995-1999 s-a ridicat la 
aproape 1,4 milioane de persoane, din care 23,8% migraţie internă între statele 
membre şi 13,3% din ţările candidate (Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, 
Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia) (graficul nr. 16). 
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Graficul nr. 16 

Imigraţia în ţările membre UE 

 în perioada 1995-1999 

 

Sursa: Date EUROSTAT. 
 
 

Contribuţia ţărilor în tranziţie la aceste fluxuri este diferită: între 58 de 
persoane în Portugalia  şi 140 mii de persoane în Germania. Aportul acestui 
grup de ţări la fluxul migratoriu total este mai redus decât al celorlalte două 
grupe (ţări membre UE şi alte ţări ale lumii). Imigranţii care provin din grupul 
ţărilor candidate au o pondere mai mare în total imigranţi în Austria, Germania, 
Grecia, Finlanda şi Italia (graficul nr. 17). 
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Graficul nr. 17 

Structura fluxurilor migraţiei internaţionale în ţările UE,  

pe grupe de ţări, 1995-1999 

 

Sursa: Eurostat, New Cronos. 

 

În fine, trebuie să subliniem că în interiorul grupului ţărilor candidate 
există o orientare a fluxurilor. De exemplu, în Germania, polonezii reprezintă 
cca jumătate din imigranţii acestui grup de ţări, după cum în Italia jumătate din 
imigranţi sunt români (graficul nr. 18). Afluenţa dintr-o ţară candidată către o 

ţară primitoare membră a UE depinde în principal de doi factori: distanţa şi 
gradul de dezvoltare a cooperării bilaterale în domeniul migraţiei.  

Ponderi importante deţin imigranţii din Polonia, România, Ungaria şi 
Bulgaria. Excepţie fac Finlanda, unde cea mai mare parte a imigranţilor provin 
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din Estonia, Regatul Unit, unde predomină slovacii, şi Luxemburg, stat în care 
imigranţii unguri se situează pe primul loc. Danemarca, Austria, Luxemburg, 
Portugalia şi Regatul Unit au o structură relativ mai echilibrată a imigranţilor 
după ţara de provenienţă. 

 

Graficul nr. 18 

Structura imigraţiei din ţările candidate  

în ţările membre UE, 1995-1999 
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Intensitatea imigraţiei, respectiv impactul asupra ocupării se măsoară de 
regulă prin doi indicatori: a) forţa de muncă originară din/născută în alte ţări în 
total forţă de muncă din ţara primitoare; b) ponderea imigranţilor în total 
persoane nou intrate pe piaţa muncii. 

Cu toate că  SUA este cunoscută ca o „naţiune a imigranţilor”, în prezent 
fluxurile migratorii spre această ţară au un impact mai redus decât în Canada, 
Australia ori în unele ţări din Europa. De exemplu, în SUA, 12% din forţa de 
muncă este de origine străină (US Census Bureau, 1999), iar o cincime din noii 
intraţi pe piaţa muncii sunt imigranţi (Passel et al., 1998). Forţa de muncă 
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străină deţine o pondere mult mai însemnată în Canada (19,2%), în Elveţia 
(17,3%) sau în Luxemburg (55,1%). 

În ţările membre UE, proporţia forţei de muncă străine în total, cu 
excepţia Luxemburgului, oscilează între sub 1-2% în Spania, Finlanda, Italia, 
Portugalia şi 9,9% în Austria (graficul nr.19). De remarcat că prezenţa 

străinilor pe piaţa muncii ţărilor mai dezvoltate ale Uniunii Europene este mai 
intensă în partea centrală şi de nord (Austria, Germania, Belgia, Luxemburg şi 
Suedia), precum şi în vest, în Franţa. 

Graficul nr. 19 

Ponderea forţei de muncă străine în total forţă de muncă, 

în anul 1999 (%) 
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Sursa: GCIR, International Migration Statistics. 

5.2.2. România – sursă de alimentare a imigraţiei 

Imigranţii proveniţi din România în diferitele ţări ale Europei şi ale 

lumii sunt în număr restrâns, impactul asupra pieţei muncii ţărilor primitoare 
fiind relativ redus.  

În ceea ce priveşte „contribuţia” României la fluxurile migratorii spre ţările 
membre UE se poate aprecia că este modestă, respectiv 29.175 de persoane 
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în perioada analizată, ceea ce reprezintă 15,7% din total imigraţie din ţările 
candidate şi 2,1% din total imigraţie din toate ţările. Aportul României oscilează 
pe ţări primitoare între 19 persoane în Portugalia, ceea ce reprezintă aproape o 
treime din imigranţii din ţările candidate şi doar 0,3% din total imigranţi pentru 
această ţară, şi 18.355 de persoane în Germania, respectiv doar 13% din 

imigranţii din ţările candidate şi 2,7% din total imigranţi – graficul nr.  20 şi 

anexa nr. 20. 

 

Graficul nr.  20 

Imigranţii din România în ţările membre UE, 1995-1999 
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Sursa: EUROSTAT,  New Cronos. 
 

Dacă avem în vedere plecările legale pentru muncă în străinătate, 

inclusiv ale persoanelor pentru care s-a acordat rezidenţă temporară sau 
permanentă, vom constata că destinaţiile cele mai atractive au fost în 1999, 

spre exemplu, Austria, Ungaria şi Spania. Presiunea exercitată de aceste 

persoane asupra pieţei muncii ţărilor primitoare a fost relativ nesemnificativă, 
ponderea acestora în total forţă de muncă din ţara primitoare fiind sub 

0,5% – tabelul nr. 3. 
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În anii 2002 şi 2003, contractele de muncă în străinătate înregistrate de 
MMSS au vizat în principal Germania şi Spania, ca ţări membre UE, Elveţia şi 
Israel. 

Potrivit datelor puse la dispoziţie de MMSS-OMFMS, în 2002, cel mai 
mare număr de contracte de muncă în străinătate a fost în Germania, respectiv 
19.484, din care 99% au avut caracter sezonier (anexa nr.  21)

1
. 

 

Tabelul nr. 3 

Impactul forţei de muncă provenite din România  

asupra pieţei muncii din ţările primitoare, în 1999 

 

Ţara  Număr  Impact 

primitoare persoane Pondere în total forţă de muncă 

născută în străinătate (%) 

Pondere în total forţă 

de muncă (%) 

Austria 7.500 3,1 0,31 

Ungaria 10.600 47,1 0,28 

Spania 2.400 1,3 0,0002 

Sursa:  GCIR, International Migration Statistics. 
 

 

Structura pe sexe a celor plecaţi la muncă în străinătate este în 
dependenţă de domeniul de activitate şi vârstă. Astfel, în Germania şi Spania 
au fost preferaţi bărbaţii cu vârsta cuprinsă între 26 şi 35 de ani, contractele 
încheiate fiind pentru muncă în agricultură, în activitate hotelieră şi restaurante. 
Contractele de muncă încheiate cu Elveţia (133 în 2002) au vizat domeniul 
sănătăţii, fiind preferate femeile (asistente medicale) cu vârsta maximă de 30 
de ani. În schimb, angajaţii din Israel în construcţii au fost în exclusivitate 
bărbaţi (anexele nr. 22-24). 

5.2.3. România – ţară de primire 

Orice stat al lumii este în acelaşi timp şi ţară de origine, şi ţară 
primitoare. Proporţiile acestor fluxuri sunt cele care, pe anumite perioade de 
timp, o definesc ca ţară preponderent de imigraţie sau de emigraţie. 

 

 

                                                        
1
 Precizăm că cifrele prezentate cuprind numai persoanele cu contracte de muncă 
recrutate şi selecţionate prin OMFMS. Nu cuprind persoanele angajate prin firmele 
acreditate de MMSS pentru astfel de activităţi. În consecinţă, plecările pentru muncă pe 
bază de contract sunt mai numeroase. 
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Caseta nr. 7: România – ţară de emigraţie? 
 

Opinia specialiştilor privind preponderenţa emigraţiei sau a imigraţiei în 
România este diferită în funcţie de factorul de referinţă considerat: total migranţi 
(legali şi ilegali), migranţii legali înregistraţi de instituţiile abilitate în acest scop 
(Ministerul de Interne, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Institutul Naţional 
pentru Statistică, ambasadele, consulatele şi reprezentanţele altor state în 
România, alte organisme special abilitate) ori migranţii înregistraţi de organisme 
neguvernamentale independente, cu preocupări în domeniul migraţiei sau 
complementare (ONG-uri etc.). Indiferent de sursa datelor, în prezent, statistica 
disponibilă este incompletă, oferind informaţii parţiale, care nu pot evidenţia 
dimensiunile reale ale fenomenului, ci doar anumite atribute ale acestuia. 
Restricţiile informaţionale şi dificultăţile practice de identificare şi limitare a 
traficului ilegal de persoane fac dificilă şi incertă caracterizarea României ca ţară 
de emigraţie sau de imigraţie. Totuşi riscăm să ne aliniem aprecierilor potrivit 
cărora, în prezent, România poate fi inclusă în grupul ţărilor de emigraţie. Ca 
perspectivă mai îndepărtată, este posibil să devenim o ţară de imigraţie, cel puţin 
ca efect al migraţiei temporare de tranzit şi al unor fenomene demografice. 

 

În ceea ce priveşte statutul României de ţară primitoare, informaţiile 
statistice de care dispunem au în vedere solicitanţii de permise pentru muncă, 
deci imigranţii temporari, sursa reprezentând-o Oficiul pentru Migraţia Forţei de 
Muncă. Este de menţionat că, alături de imigraţia legală pentru muncă, 
respectiv imigranţii care beneficiază de permise valabile pentru muncă în 
România, piaţa muncii mai poate fi alimentată de azilanţi şi refugiaţi, în măsura 
în care acestora li s-a recunoscut oficial acest statut

1
.  

Numărul persoanelor ce au lucrat în anul 2002 pe bază de permise 
valabile pentru muncă a fost de 1.441 de persoane, iar până în prezent s-au 
eliberat sau prelungit permise de muncă pentru 2003 pentru 416 persoane 
(anexa nr. 25). 

Deşi fluxurile de imigraţie pentru muncă sunt reduse, este de remarcat 
faptul că ponderea permiselor noi acordate în 2002 a reprezentat o treime din 
total, iar dintre cele emise în 2003, 44%, ceea ce sugerează posibilitatea conti-
nuării trendului, respectiv a creşterii numărului imigranţilor legali în anii ce 

vor urma. Această tendinţă are la bază, pe de o parte, completările relativ 

recente şi operaţionalizarea legislaţiei imigraţiei, iar pe de altă parte, evoluţiile 
favorabile din mediul economic din ultimii doi ani. 

Persoanele străine care au lucrat în România au fost în mare parte 
bărbaţi (80-90% în fiecare an), cu vârsta cuprinsă între 26 şi 35 de ani (cca 

                                                        
1
 Dată fiind lipsa unor informaţii statistice adecvate, problema azilanţilor şi a refugiaţilor va 
fi abordată, în mod general, într-un paragraf separat. 
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40% din total) (anexa nr. 26-27). Cei mai mulţi au fost implicaţi în activităţi  

productive (35%) şi în comerţ (27%), dar şi în servicii (9-11%), construcţii şi 
cultură (câte 7%) (anexa nr. 28). 

Dacă ar fi să facem o paralelă  între structura pe vârste a românilor cu 
contracte în străinătate şi a persoanelor străine ce lucrează în România, este 
de remarcat faptul că ne confruntăm cu un proces de pierdere netă de forţă de 
muncă tânără, care, de regulă, are şi un nivel de pregătire mai ridicat (graficul 

nr. 21). 

 

Graficul nr. 21 

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor ce au lucrat în afara ţării de 

origine în anul 2002 

 
Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. 

 

În ceea ce priveşte ţara de origine a solicitanţilor de muncă în 

România, este de remarcat că cei mai mulţi provin din Turcia (cca o treime), 

fiind urmaţi de francezi (aproape 9% în 2002 şi 14% în 2003), italieni şi greci. 
Din ţări membre ale Uniunii Europene, în anul 2002, proveneau 30%, iar în 
prima parte a anului 2003, aproape 36%; din Canada, SUA şi Japonia cca 2% 
anual, iar din ţările candidate 3-4% (anexa nr. 29). Dincolo de aceste 

dimensiuni cantitative statistice, sunt necesare unele precizări de ordin calitativ: 

 persoanele ce solicită  permise de muncă în România ce provin din ţări 
membre UE sunt în mare parte specialişti, experţi, consilieri, care 
beneficiază de salarii ridicate, peste nivelul celor plătite unor români cu 
pregătire şi experienţă comparabilă. Românii care lucrează în străinătate 
prin contracte de muncă sunt bine pregătiţi (de regulă, supercalificaţi în 
comparaţie cu munca ce o prestează – de exemplu, studenţi sau 
absolvenţi de învăţământ superior care au lucrat în restaurante în 
Germania), dar salariile pe care le primesc sunt  de câteva ori mai 
reduse decât cele ale lucrătorilor similari autohtoni (care nu au nici 
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acelaşi nivel de pregătire profesională, ci, în cele mai multe situaţii, mai 
scăzut); 

 o parte deloc neînsemnată din cei ce lucrează în România sunt mici 
întreprinzători, rezidenţi în spaţiul comunitar sau extracomunitar, care, 
cel mai adesea, derulează activităţi comerciale prin care îşi promovează 
produse din ţara de origine, în timp ce lucrătorii români din străinătate îşi 
utilizează doar capacitatea de muncă, competenţele, pentru a produce 
bunuri sau a presta servicii care au marca ţării în care muncesc. 
Chiar şi numai din aceste exemple putem să apreciem că, din punct de 

vedere al avantajelor din muncă în străinătate, care oricum nu pot fi neglijate, 
trecute sub tăcere, atât lucrătorii români, cât şi statul în ansamblul său, pe 
termen mediu şi lung, mai mult pierd decât câştigă. Avem în vedere pierderi de 
genul  subutilizării forţei de muncă din punct de vedere al potenţialului de 
cunoştinţe acumulate, pierderile/irosirea cheltuielilor făcute de stat, familie sau 
individ cu pregătirea prin sistemul de educaţie şi training al acestor persoane. 
Neparticiparea acestora la producţia naţională şi/sau la promovarea produselor 
româneşti în străinătate etc. nu pot fi compensate (mai ales pe termen mediu şi 
lung) de volumul remisiilor (transferurilor băneşti) din străinătate, care, în 
marea lor parte, sunt absorbite de sfera consumului (curent) al familiilor şi doar 
într-o măsură incomparabil mai redusă pentru iniţierea unor afaceri. Sigur, 
rămân avantaje care pot fi realizate în ţară în domeniul managementului, al 
formării de noi atitudini şi comportamente, al disciplinării acestora. 

5.2.4. România – ţară de tranzit 

Înainte de 1990, România înregistra un flux nesemnificativ de persoane 
aflate în tranzit din ţara de origine către ţara de primire, acesta fiind în principal 
determinat de migrarea ilegală. După 1990, deschiderea graniţelor şi legislaţia 
incompletă şi/sau permisivă, ca şi poziţia geografică au făcut ca tranzitarea 
României legal şi mai ales ilegal să reprezinte traseul preferat de tot mai multe 
persoane. Aflată la graniţa de est a spaţiului UE şi, în perspectivă, potenţială 
ţară de graniţă a UE, România începe să se confrunte cu probleme tot mai 
importante, precum completarea şi coerenţa legislaţiei, securizarea graniţelor, 
un control intern eficient şi mai ales promovarea unui management de calitate 
al migraţiei, care să permită cunoaşterea şi monitorizarea fluxurilor de tranzit, 
gestionarea adecvată a acestora. 

Legislaţia privitoare la imigraţie este de dată relativ recentă, ceea ce face 
ca şi problema tranzitului să fie încă un proces în curs de reglementare. 
Complementar există probleme în ceea ce priveşte existenţa unei evidenţe 
centralizatoare şi sistematice asupra tranzitului de persoane. Până în prezent, 
datele disponibile provin exclusiv din surse administrative, respectiv Ministerul 
de Interne, prin poliţia de frontieră. Baza de date este preponderent analitică, 
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accesul la date centralizatoare pe regiuni şi la nivel naţional fiind restricţionat. 
Mass-media oferă date şi informaţii parţiale, care nu pot contribui la crearea 
unei imagini sistematice, credibile, şi nici nu pot fi apreciate ca semnificative 
pentru fenomenele relatate (imigraţie ilegală, azilanţi etc.). Acestea sunt 
motivele pentru care problema tranzitului de persoane va fi reluată într-o fază 
ulterioară a cercetării, în măsura în care vom dispune de informaţiile absolut 
necesare.  

5.3. Emigranţii – un cadou prea costisitor, oferit  

celor şi aşa mai bogaţi 

Aşa cum am prezentat în prima parte a acestui capitol, statistica 
emigraţiei este singura componentă a statisticii fluxurilor migratorii externe ale 
României care ne oferă înregistrări sistematice şi cu un grad acceptabil de 
acurateţe. 

Emigraţia, deşi în proporţii relativ reduse, are un impact negativ asupra 
evoluţiei demografice şi a potenţialului de dezvoltare economico-socială a ţării 
de origine. Emigraţia asociată cu accentuarea îmbătrânirii demografice 
reprezintă două fenomene cu impact tot mai însemnat asupra încordării pieţei 
muncii. Deşi emigraţia în special a tinerilor şi a persoanelor mature, aparent, 
detensionează piaţa muncii prin scăderea şomajului, în fapt se produce o 
reducere a calităţii profesionale şi a productivităţii potenţiale a  ofertei de forţă 
de muncă pe piaţa muncii din România. Este de semnalat şi numărul tot mai 
mare de persoane „supercalificate” sau „superdotate” care migrează, 
intensificarea migraţiei creierelor şi brain shopping-ul (în ţările de origine) 

fiind două din tendinţele cele mai nocive în prezent pentru societatea 

românească. Pe asemenea canale se pierde o mare parte din potenţialul 

creativ al naţiunii şi se irosesc resurse financiare importante. Nu mai este de 
multă vreme un secret că ţările mai slab dezvoltate pregătesc pe cheltuiala lor 
forţă de muncă înalt calificată pentru ţările mai dezvoltate, alimentând gratis 

sau cu costuri de adoptare minime stocul de educaţie, de potenţial de inovare 
al acestora din urmă. În acest fel, decalajele de dezvoltare economică se 
măresc, pierderile pentru ţările de origine fiind tot mai importante. Mai mult, 
într-o serie de activităţi, cum sunt, de exemplu, construcţiile, forţa de muncă 
înalt calificată, cu competenţe apreciate şi recunoscute de beneficiari, lucrează 
pe bază de contracte în străinătate, în timp ce în ţară, în profesii care şi aşa 
erau deficitare, rămâne forţă de muncă mai puţin calificată. 

În general, lipsa alternativei de ocupare pentru aceste categorii de 
emigranţi reprezintă cel mai important risc pe care, din raţiuni economice şi 
sociale uneori insuficient evaluate, şi-l asumă ţările de origine. 
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Caseta nr. 8: Parcurile industriale de soft – o încercare de stopare a migraţiei 

creierelor 
 

Încercările timide din ultimii ani de limitare a fluxurilor de emigraţie a „valorilor”, 
a tinerilor specialişti de înaltă clasă, cu pregătire profesională în domeniile de vârf 
ale ştiinţei şi tehnologiei şi în special în sfera TIC au marcat primii paşi reali de 
utilizare şi valorificare în ţară a ultimelor generaţii de absolvenţi ai învăţământului 
superior, prin înfiinţarea parcurilor industriale de soft. 

Crearea acestor centre s-a bazat pe ideea interesului tinerilor de a se realiza 
profesional, având asigurat un anume confort financiar. Sunt remuneraţi cu salarii 
plecând de la 1000 euro/lună şi au  posibilitatea de a rămâne lângă familie. 
Această iniţiativă a fost parţial „sprijinită” de scăderea cererii de forţă de muncă de 
acest tip pe piaţa internaţională, în prezent manifestându-se o oarecare saturaţie. 
Însă nu trebuie uitat faptul că, indiferent de capacitatea de absorbţie de către 
mediul economic a acestei oferte generoase de specialişti, întotdeauna piaţa 
„celor mai dotaţi” rămâne deschisă, marile firme şi centre de cercetare recrutând 
permanent  „vârfurile” ce dovedesc un potenţial creativ deosebit. Există agenţii de 
„vânătoare de capete”. În plus, recrutarea directă prin internet favorizează 
plecarea din ţară a elitei intelectuale în domeniile IT&C. 

În prezent, România face încă eforturi prea puţine pentru această categorie de 
copii şi tineri supradotaţi care se manifestă în multe domenii ale ştiinţei. 

 

În perioada 1980-2000, au emigrat din România cca 608 mii de 
persoane, din care 53% în perioada primului deceniu de tranziţie, cu un flux 
mediu anual de aprox. 29 mii de persoane. Media anuală în  perioada de 
tranziţie a fost uşor mai ridicată, respectiv 29.073 de persoane. Din totalul celor 
ce au emigrat în perioada 1990-2000, aproape 16% au părăsit ţara în anul 
1990. În ultimul an al analizei (anul 2000) au emigrat  4,6% din totalul 
emigranţilor perioadei de tranziţie (graficul nr. 22). 

Este de remarcat faptul că numărul emigranţilor a depăşit sporul natural 
pozitiv doar în 1990 şi 1991 şi a fost mai mare în valoare absolută decât acesta 
în următorii doi ani. După 1994, pierderea anuală de populaţie prin emigraţie 
este inferioară sporului natural (negativ). 

Emigranţii au ca destinaţie cu predilecţie ţările dezvoltate ale lumii. În 
timp ce primele 10 ţări de emigraţie ale lumii sunt ţări dezvoltate, primele 10 
ţări de imigraţie nu sunt toate dezvoltate (Migration Policy, 2/2003)

1
. Cele mai 

importante fluxuri de lucrători înalt calificaţi au vizat ţările cu cele mai mari 
venituri: SUA (în 1999, 370 mii de persoane), Japonia (în 2000, 129 mii de 
persoane), Canada (2000, 86,2 mii). Dintre ţările europene care au atras cele 

                                                        
1
 În perioada 1970-1995, în topul ţărilor primitoare s-au situat SUA, cu 16,7 milioane de 
imigranţi, şi Federaţia Rusă, cu 4,1 milioane, pe când între primele ţări donatoare s-au 
situat Mexic (6 milioane emigranţi), Bangladesh şi Afganistan (4,1 milioane). 
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mai importante contingente de lucrători calificaţi şi supercalificaţi se numără: 
Regatul Unit cu 39 mii de persoane în 2000 şi Germania cu 11,8 mii de 
persoane în perioada 2000-2001. 

Graficul nr. 22 

Emigraţia şi sporul natural în perioada 1980-2000 
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Sursa: Anuarul statistic al României, 2001. 

 

Emigranţii din România au avut ca destinaţii ţări din Europa, Asia, 
America, Australia. Cea mai mare parte a fluxurilor au vizat ţările membre UE 
(două cincimi din total), în special Germania, apoi SUA, Ungaria şi Canada 
(graficul nr.  23). 

 

Graficul nr. 23 

Emigranţi, pe ţări de destinaţie, 1980-2000 
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Sursa: Date INS. 
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În perioada 1980-1989, principalele ţări de destinaţie erau Germania, cu 
50-60% din total, şi SUA, cu 10-15%. Aceste fluxuri au avut la bază orientările 
politice din acea perioadă, care permiteau repatrierea etnicilor germani, 
precum şi relaţiile bilaterale cu unele state (de ex., cu SUA).  Alte destinaţii 
reprezentau cca 1-3% din contingentele anuale (Austria, Canada, Franţa, Italia, 
Ungaria) ori 5-7% (Israel) (anexa nr. 30). După 1990, structura emigranţilor a 

suferit modificări, în sensul relativei echilibrări a proporţiilor. Scad fluxurile 
către Germania la o treime din total până în 1995-1996 şi apoi la 15% în 2000 
şi spre Israel (la cca jumătate), crescând  cele spre Canada, Italia, SUA (la cca 
15-20%), precum şi cele spre Ungaria. De remarcat că emigraţia în Ungaria a 
avut o perioadă de boom încă înainte de revoluţie (27-28% în 1987-1988 din 
totalul anual de emigranţi), urmată fiind de o perioadă de încă 5 ani cu ponderi 
de 10-20%. După 1995, fluxul spre Ungaria se temperează, scăzând în ultimii 2 
ani analizaţi la cca 6% (graficul nr. 24). 

Graficul nr. 24 

Structura emigranţilor pe ţări de destinaţie, 1980-2000 
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Sursa: Date INS. 

 

În ceea ce priveşte emigraţia pe ţări de destinaţie membre UE, sunt de 
remarcat următoarele: 

 de la un flux de peste 80% din emigranţi în Germania până în 1990 la 
cca o treime în 2000; 

 creşterea importantă a proporţiei fluxurilor cu destinaţia Italia (graficul 

nr. 25); 

 schimbarea tendinţei de emigrare după 1990 spre zona de sud şi vest a 
spaţiului UE, ţări ca Franţa şi Italia înregistrând cea mai mare proporţie a 
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fluxurilor migraţiei din România în ultima parte a intervalului şi în special 
după 1995 (graficul nr. 26). 

Graficul nr. 25 
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Sursa: Date INS. 

Graficul nr. 26 

Structura emigranţilor din România,  pe intervale de timp  

şi ţări de destinaţie 
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Sursa: Prelucrări pe baza datelor INS. 
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Un factor important care a contribuit la  direcţionarea fluxurilor de 
emigraţie spre anumite ţări îl reprezintă originea etnică a persoanelor (graficul 

nr. 27). 

Graficul nr. 27 

Emigraţia pe naţionalităţi (grupuri etnice), 1980-2000 
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Sursa: Prelucrări pe baza datelor INS. 

 

Fără a dispune de date analitice privind structura etnică a migraţiei pe ţări de 
destinaţie, putem afirma că a existat o relaţie strânsă între naţionalitatea şi ţara de 
destinaţie a emigranţilor din România, cu deosebire în perioada 1980-1989 şi în 
primii ani ai tranziţiei. În anul 1980, spre exemplu, 55,07% din emigranţi erau de 
origine germană, iar în Germania au emigrat 62,38% din total, 4,4% erau evrei şi 
au emigrat în Israel 4,78% etc. În 1990, proporţiile sunt asemănătoare, respectiv 
62% germani şi 68% emigrează în Germania, 0,8% evrei şi emigrează 1,37% în 
Israel, 11,4% unguri şi emigrează în Ungaria 11%. În ultimii ani ai perioadei 
analizate, această interdependenţă se alterează treptat, emigrează în proporţie de 
90% persoane de naţionalitate română şi tot mai puţini etnici germani, unguri sau 
evrei, cu toate că sub aspect demografic nu au apărut modificări importante în 
structura populaţiei României pe grupuri etnice. Dacă avem în vedere aceleaşi trei 
grupe de exemple, atunci, la nivelul anului 2000, s-a înregistrat următoarea situaţie: 
din totalul emigranţilor, 2,5% erau germani şi au plecat în Germania de 6 ori mai 
multe persoane (15% din total); 0,45% erau evrei şi au plecat de 6 ori mai mulţi în 
Israel (2,93% din total). Singura legătură care pare să se păstreze este cea dintre 
persoanele de origine maghiară (5,34%) şi cei emigraţi în Ungaria (5,97%); acest 
caz particular se poate explica prin faptul că Ungaria se poate compara cu 
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România sub mai multe aspecte: ţară în tranziţie, un nivel de trai (deşi mai ridicat 
decât în România) mult inferior Germaniei sau altor ţări de emigraţie. La aceasta se 
mai adaugă şi vecinătatea celor două ţări care face ca problema migraţiei 
temporare şi definitive să nu fie aşa de importantă pentru persoanele care nu au 
legături strânse de rudenie cu cetăţeni din Ungaria (anexele 30 şi 31). 

5.4. Repatriaţii – avantaj sau pierdere pentru 

ţara de origine? 

Problema repatrierilor şi, implicit, a avantajelor personale şi naţionale 
constituie un subiect destul de sensibil şi în acelaşi timp controversat. 
Abordarea acestei probleme şi mai ales implicaţiile socio-economice şi chiar 
politice depind în mare măsură de statutul persoanelor repatriate, respectiv 
dacă sunt emigranţi legali, ilegali, dacă au solicitat şi li s-a refuzat statutul de 
refugiat sau azilant. Şi pe acest segment al migraţiei internaţionale dispunem 
de puţine informaţii privind mişcarea migratorie de revenire a persoanelor 
originare din România. Din această cauză ne vom referi în continuare la 
persoanele legal emigrate care, după o perioadă de şedere într-o altă ţară, din 
varii motive, se reîntorc în România. 

Persoanele repatriate sunt reprezentate de două categorii:  

 pe de o parte, cei care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, au 
desfăşurat o activitate productivă profitabilă (ca salariaţi, liber 
profesionişti sau oameni de afaceri) şi care se reîntorc în România, din 
motive personale/familiale sau pentru a-şi dezvolta afacerea; alţii se 
reîntorc la retragerea din activitate, fiind beneficiari ai sistemelor de 
asigurare din ţările în care au lucrat sau beneficiind de economii 
confortabile pentru un trai peste medie în România. Mulţi dintre aceştia 
continuă să aibă dublă cetăţenie, unii iniţiază afaceri în ţară, alţii doar îşi 
cheltuiesc o parte din veniturile obţinute în străinătate. Aceste persoane 
generează efecte pozitive în plan economic şi social; 

 pe de altă parte, se reîntorc persoane care, din varii motive, nu s-au 
putut acomoda sau nu s-au realizat profesional aşa cum şi-au dorit. La 
revenirea în ţară, mulţi dintre aceştia solicită sprijinul familiei sau al 
prietenilor pentru a se reintegra în societate şi, într-o primă fază, sunt în 
principal consumatori ai unor resurse existente în ţară. Pot genera 
probleme economice şi sociale, dar în acelaşi timp se pot reintegra 
treptat, determinând efecte pozitive.  
 

Ca mărime, numărul persoanelor repatriate este în creştere (graficul 

nr. 28). În anul 2000 faţă de 1993, numărul acestora a crescut de aproape 4 

ori, ajungând să reprezinte 85% din totalul emigranţilor. 
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Potrivit datelor statistice pentru anul 2000, mai mult de jumătate din 
repatriaţi sunt bărbaţi şi tot în aceeaşi proporţie sunt şi persoanele cu vârste 
cuprinse între 18 şi 40 de ani. Copiii reprezintă aproape 16% din total, iar cei 
peste 50 de ani, 17%. Deci se poate aprecia că peste două treimi din cei 
repatriaţi reprezintă persoane în vârstă de muncă, care, în mare parte, pot 
(re)intra pe piaţa muncii, ca ofertanţi sau solicitanţi de muncă. 

Dintre cei ce se reîntorc, cei mai mulţi sunt români (97,5% în 2000), fiind 
urmaţi de unguri cu 1,4%, germani, evrei (0,5% fiecare) sau alte naţionalităţi. 

 

Graficul nr. 28 

Numărul emigranţilor şi al repatriaţilor 

 
Sursa: Anuarul statistic al României, 1999, 2001, INS. 

 

Principalele ţări din care se repatriază sunt: Republica Moldova (83% din 
total în anul 2000), Germania (cca 2%), SUA, Ungaria  (în jur de 1,4% fiecare), 
Franţa, Israel, Austria etc. (graficul nr. 29). 
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Graficul nr. 29 

Structura repatrierilor,  

după ţara din care s-au repatriat 

 
Sursa: Anuarul statistic al României, 1999, CNS, 2000. 
 
 

5.5. Azilanţii şi refugiaţii – segment „conjunctural”  

al migraţiei internaţionale 

Solicitanţii de azil şi refugiaţii reprezintă o categorie foarte diversificată 
de persoane, din punct de vedere al pregătirii profesionale, al apartenenţei 
politice, religioase, al profilului moral, al  capacităţii de adaptare şi integrare 
într-un nou mediu etc. Fluxurile de azilanţi provin cu deosebire din Asia, Africa 
şi spaţiul CSI. 

Fluxurile de azilanţi şi refugiaţi au dimensiuni şi mobilitate specifice, 
motivaţia pentru migraţie depinde de evoluţia raporturilor individ-societate şi de 
caracterul/particularităţile regimurilor politice din ţările de origine.  

Azilanţii şi refugiaţii reprezintă în prezent cca 14,9 milioane la nivel 
mondial, în scădere faţă de anul 1993, când numărul acestora a fost de 16,3 
milioane de persoane (USCR, World Refugee Report, 2002). În Europa, 
refugiaţii numărau, în anul 2000,  2,3 milioane de persoane, la care se adăugau 
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375 mii de azilanţi şi 163 mii de refugiaţi repatriaţi. Potrivit acestor date, Europa 
se situează pe locul 3, după Asia şi Africa.  

Lipsa unor informaţii detaliate privind caracteristicile demografice şi 
socio-profesionale ale solicitanţilor de azil şi refugiaţilor ne obligă în această 
fază a cercetării la o prezentare sintetică a situaţiei acestora în ultimii ani. 

Cererile de azil la nivelul statelor membre UE însumează aprox. 400 mii 

anual. Pe ţări, cel mai important număr de cereri s-a înregistrat în ultimii 3 ani 
(2000-2002) în Regatul Unit (92-110 mii anual) şi Germania (71-88 mii anual), 
Franţa (40-50 mii), Olanda şi Belgia. La nivelul Europei Centrale, solicitările de 
azil au fost în jur de 35-45 mii anual.  

Ca de altfel orice ţară a lumii, România cunoaşte cele două tipuri de 
fluxuri de azilanţi şi refugiaţi, respectiv de intrare şi de ieşire. În perioada 
comunistă, preponderente au fost fluxurile de ieşire. După revoluţie, acestea s-
au temperat, căpătând amploare fluxurile de intrare. 

5.5.1. Fluxuri de ieşire 

Persoanele din România care au solicitat azil în ţări membre UE, în 
perioada 1992-2001, situează ţara noastră în topul primelor 10 ţări de origine a 
solicitanţilor de azil. Cu un total al perioadei de 285 mii de persoane, România 
ocupă locul doi, după Iugoslavia (680 mii de persoane), fiind urmată de Turcia 
(283 mii) şi Irak (239 mii) (anexa nr. 32). 

În evoluţie anuală, se constată că perioada de vârf a fost reprezentată de 
anii 1992, cu 40% (115.556 de cereri), şi 1993, cu 30% din totalul cererilor 
perioadei (87.145 de cereri). Numărul solicitărilor de azil a scăzut an de an, 
ajungând în 2001 să reprezinte 1,7% din total (4.907 cereri) (graficul nr. 30). 

Evoluţia anuală a numărului de cereri evidenţiază schimbări impor-

tante ale ierarhiei pe ţări (graficul nr. 31). Dacă în primii doi ani România 

deţinea locul doi, în anii 1996-1998 „cade” pe locul 7, iar în 2000-2001 se 
situează pe locul 10.  
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Graficul nr. 30 

Structura cererilor de azil pentru ţări din spaţiul UE, 1992-2001 
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Sursa: UNHCR, Population Data Unit, PGDS. 

 

Graficul nr. 31 

Solicitanţii de azil 

 
Sursa: UNHCR, Population Data Unit, PGDS. 
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Este de remarcat că ponderea cererilor de azil din  România, Iugoslavia 
şi Bosnia-Herţegovina scade simţitor, pe parcursul perioadei analizate, 
crescând importanţa migraţiei azilanţilor din Irak, Afganistan, Turcia şi Iran. 

5.5.2. Fluxuri de intrare 

În România, în ultimii 3 ani, cererile de azil s-au ridicat la 4.905, din care 
1.108 în 2002

1
 (anexa nr. 33 şi graficul nr. 32), ceea ce reprezintă cca 0,2% 

din totalul mondial de cereri. 

Graficul nr. 32 

Cereri de azil în România 
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Sursa: UNHCR Geneva (Population Data Unit/PGDS). 

 

Evoluţia anuală este oscilantă, de mică amploare, dacă ne comparăm cu 
Cehia (8.481 în 2002), Ungaria (6.412 în 2002), Polonia (5.153 în 2002) sau 
Bulgaria (2.888 în 2002). Această lipsă de interes provine mai ales din nivelul 
mai redus de trai şi mai ales din faptul că reforma în domeniu este întârziată, 
cu deosebire din punct de vedere al  implementării şi funcţionalităţii. 

Rata cererilor de azil la 1000 de locuitori este în România de 0,1, faţă de 
0,8 la nivel european şi 0,6 pe plan mondial. În comparaţie cu ţările amintite 
mai sus, acest indicator are valori de 5 ori mai reduse faţă de Bulgaria, de 9 ori 
faţă de Polonia,  de 11 ori faţă de Ungaria şi 14 ori  faţă de Cehia. 

                                                        
1
 Sursa datelor: UNHCR Geneva, Population Data Unit/PGDS. 



Capitolul 6.  

PARTICULARITĂŢI SOCIO-DEMO-ECONOMICE  

ALE EMIGRAŢIEI DIN ROMÂNIA 

 

Fluxurile migratorii sunt importante pentru o ţară nu numai sub aspectul 
dimensiunii globale şi al dinamicii, dar şi al atributelor calitative ale acestora. 
Creşterea sau descreşterea migraţiei poate să influenţeze deopotrivă pozitiv şi 
negativ structurile demo-socio-economice ale ţărilor implicate (de origine, de 
tranzit şi de destinaţie). Totuşi trebuie subliniat faptul că impactul cel mai 
puternic asupra mediului economic şi social îl au fluxurile de emigraţie. Luând 
ca exemplu cazul României, putem afirma că, până în prezent, deşi fluxurile de 
emigraţie au scăzut simţitor, impactul acestora asupra mediului economic este 
important tocmai datorită particularităţilor populaţiei migrante.   

6.1. Caracteristici ale fluxurilor de emigraţie 

Pe baza datelor statistice disponibile, vom încerca o caracterizare a 
fluxurilor de emigraţie din punct de vedere demografic (sex), demo-economic 
(vârstă) şi socio-economic (nivel de pregătire profesională,  profesii). Prin 
evidenţierea mai ales a modificărilor structurale, vom putea surprinde în 
complexitate fenomenul emigraţiei din România, identificând factorii cu 
influenţă preponderentă pe perioade şi subperioade. 

6.1.1. Emigraţia pe sexe 

Structura pe sexe a fluxurilor anuale ale emigraţiei ne evidenţiază o serie 
de caracteristici, între care mai importante sunt: 

 preponderenţa femeilor, atât pe total perioadă, cât şi în fiecare an, cu 
două excepţii, 1988 şi 1992, când bărbaţii au fost uşor mai numeroşi în 
fluxul anual de emigraţie (graficul nr. 33 şi anexa nr. 34). Pe întreaga 

perioadă au plecat cu 21.159 mai multe femei decât bărbaţi (cu 7,2% 
mai multe). O explicaţie a numărului mai mare de femei o constituie 
emigrarea pentru constituirea unei familii în străinătate prin căsătorie; 

 diferenţa între numărul de femei şi bărbaţi este între 163 de persoane în 
1986 şi 4.259 de persoane în 1990. Procentual, femeile au fost mai 
numeroase decât bărbaţii în 1995, când numărul acestora a fost cu 
23,7% mai mare; în ansamblu, după 1990 (excepţie făcând doar anul 
1992), raportul femei/bărbaţi are valori mai ridicate, fiind în medie de 

110-115% (graficul nr. 34); 
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 o tendinţă de stabilizare a emigraţiei pe sexe, mai evidentă după 

1995, în jurul a 15 mii de persoane anual, din care cca 55% femei; 

 ridicarea restricţiilor privind vizele nu a fost însoţită, aşa cum se anticipa, 
de fluxuri sporite de emigranţi, însă se menţine ca tendinţă mobilitatea 

mai mare a sexului feminin pe plan internaţional, asociată fiind (aşa 

cum am prezentat la imigraţia pentru muncă în ţările UE) şi cu o cerere 
externă mai mare de forţă de muncă feminină, care este mai slab plătită 
comparativ cu bărbaţii. 
 

Graficul nr. 33 
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Sursa: Date INS. 

 

Graficul nr. 34 

Preponderenţa emigraţiei feminine 
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Sursa: Calculat pe baza datelor INS. 
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6.1.2. Emigraţia pe grupe de vârstă 

O caracteristică importantă a emigraţiei, mai ales din perspectiva 
posibilelor implicaţii asupra pieţei muncii, o reprezintă structura pe grupe de 
vârstă. Emigraţia copiilor, a tinerilor şi a persoanelor mature reprezintă, 
potenţial, o pierdere pentru economia naţională, pe seama capacităţii de 
muncă care nu se foloseşte în ţara de origine. Pe de altă parte, emigraţia 
persoanelor vârstnice poate, de asemenea, constitui o problemă, dacă avem în 
vedere transferurile asociate de resurse financiare din sistemul de protecţie 
socială (pensii etc.). 

O primă remarcă care se impune pentru definirea importanţei fluxurilor 
de emigraţie pe grupe de vârstă o reprezintă rata specifică a emigraţiei 

(graficul nr. 35). Grupele de vârstă între 18 şi 40 de ani au avut ratele cele 

mai ridicate, la care s-au adăugat după 1997 şi tinerii până la 18 ani. Aceasta 
semnifică o dinamică relativ mai accentuată a pierderii de potenţial de 

muncă decât a mediei pe total populaţie emigrantă. Incapacitatea mediului 

economic şi a societăţii în general de a-şi păstra potenţialul de muncă va avea 
repercusiuni importante pe termen mediu şi lung, efectele nefavorabile 
asociindu-se cu procesul tot mai accentuat de îmbătrânire demografică. 

Graficul nr. 35 

Ratele emigraţiei pe grupe de vârstă şi pe total 
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Sursa: Calculat pe baza datelor INS. 
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În ceea ce priveşte structura anuală a emigraţiei pe grupe de vârstă, 
aceasta confirmă tendinţa de exod a tinerilor, evidenţiată prin ratele de migraţie 
(anexa nr. 35 şi graficul nr. 36). În perioada 1980-1989, emigranţii de peste 

41 de ani au fost mai numeroşi, fiind urmaţi de cei cu vârsta de până la 18 ani, 
ceea ce semnifică o tendinţă de emigraţie a familiilor cu părinţi relativi tineri şi 
cu copii minori. În perioada tranziţiei, grupele relativ tinere ale populaţiei au fost 
mai mobile, opţiunea acestora pentru emigraţie având ca substrat căutarea 
unui loc de muncă şi posibilitatea de a se realiza profesional şi financiar în 
străinătate. Acest fenomen, evident, a fost şi este nefavorabil pentru structura 

ocupării pe vârste în România.  

Graficul nr. 36 

Structura emigraţiei pe grupe de vârstă 
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Dacă încercăm o analiză comparativă pe grupe de vârstă a dinamicii 
numărului absolut de persoane migrante şi a ratei specifice a emigraţiei, se 
evidenţiază următoarele aspecte: 

 în ultimii ani, la toate grupele de vârstă, se înregistrează o diminuare 

semnificativă a efectivelor comparativ cu perioada 1990-1991. Singura 

excepţie o constituie grupa de vârstă 26-40 de ani, ale cărei efective în 
1995 au depăşit uşor nivelul înregistrat în 1991; aceeaşi grupă de vârstă 
înregistrează şi dinamica cea mai lentă de reducere a emigranţilor; 

 grupele de vârstă cu potenţialul de muncă cel mai ridicat sunt şi cele 
care au o variaţie anuală mai accentuată a efectivelor (graficul nr. 37); 

 după 1998 se remarcă o schimbare de orientare a comporta-

mentului migratoriu al populaţiei: persoanele peste 50 de ani se reduc 

numeric în contingentele anuale de emigranţi, pe când celelalte grupe de 
vârstă înregistrează o uşoară tendinţă de creştere, mai accentuată pentru 
grupa de 26-40 de ani; 
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 variaţiile anuale tot mai atenuate dovedesc, practic, instaurarea unei 
tendinţe de „stabilizare” a nivelurilor relative ale emigraţiei, la toate 

grupele de vârstă, desigur  în condiţiile diferenţierii nivelurilor respective 
pe categorii de vârstă. 
 

Graficul nr. 37 

Numărul emigranţilor şi rata emigraţiei  pentru categoria  
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Numărul emigranţilor şi rata emigraţiei pentru categoria  

cu vârsta  între 18 şi 25 de ani 
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Numărul emigranţilor şi rata emigraţiei pentru categoria  

cu vârsta  între 26 şi 40 de ani 
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Numărul emigranţilor şi rata emigraţiei pentru categoria  

cu vârsta  între 51 şi 60 de ani 
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Numărul emigranţilor şi rata emigraţiei pentru categoria  

cu vârsta de 61 de ani şi peste 
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Sursa: Calcule pe baza datelor INS. 

6.1.3. Structuri educaţionale ale emigraţiei 

Aşa cum am subliniat încă de la începutul capitolului precedent, dimen-
siunile migraţiei sub aspect cantitativ nu sunt foarte însemnate. Ceea ce este 
însă foarte important şi chiar îngrijorează se referă la calitatea profesională a 

emigranţilor, care este superioară mediei naţionale. 

Fluxurile de emigraţie din România s-au caracterizat întotdeauna ca 
având un nivel relativ ridicat de educaţie şi pregătire profesională, prin aceasta 
înţelegând atât educaţia prin şcoală a tinerilor, cât şi  experienţa profesională a 
celor în vârstă de muncă. Cererea de forţă de muncă calificată de pe piaţa 

internaţională a reprezentat un factor important în definirea atributelor de 

pregătire profesională/de educaţie a emigranţilor din România, cu 

deosebire în perioada de tranziţie. Cu toate acestea, nu trebuie să omitem 

faptul că, în multe cazuri, dorinţa de confort financiar a prevalat, mulţi tineri 

acceptând locuri de muncă inferioare pregătirii profesionale, nu numai 
temporar (până la completarea/echivalarea studiilor), ci definitiv, irosindu-se 
astfel un însemnat potenţial de muncă şi creativ în domeniul de specializare 
ales în perioada educaţiei prin sistemul de învăţământ. Acest fapt este cu atât 
mai grav cu cât, spre deosebire de perioada comunistă, când accesul la 
facultate era restricţionat ca număr şi profiluri educaţionale, după 1990, boom-
ul sistemului de învăţământ superior a permis alegerea liberă a viitoarei 
profesii. 
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Cel mai mare număr de emigranţi în cele două perioade analizate s-a 
înregistrat în cazul absolvenţilor de învăţământ primar şi gimnazial (39,7% din 
total perioadă), fiind urmat de absolvenţii de învăţământ mediu, cca o treime. 
Absolvenţii de învăţământ superior au reprezentat 11,6%. 

În perioada de tranziţie au plecat mai multe persoane cu pregătire 
primară şi gimnazială (o parte însemnată fiind copii) şi absolvenţi de 
învăţământ superior. Absolvenţii de învăţământ mediu şi-au redus ponderea cu 
cca 2 puncte procentuale, fiind reprezentaţi în special de forţa de muncă 
matură, cu experienţă în meseria/profesia practicată, care emigrează cu 
familia (graficul nr. 38). 

Graficul nr. 38 
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Sursa: Calculat pe baza datelor INS. 
 

Dacă asociem acestor structuri şi repartiţia anuală a emigranţilor după 
acelaşi criteriu, atunci aprecierile se nuanţează (graficul nr. 39 şi anexa nr. 

36). Faptul că cele mai dinamice grupe sunt cele aflate la extremele ierarhiei 

după nivelul de educaţie poate să ne conducă la următoarele raţionamente: 

 în perioada comunistă, criteriile de emigrare erau preponderent de altă 
natură decât cele ce vizau nivelul de pregătire/educaţie, dar fără ca 
acesta să fie exclus (politic, reîntregirea familiei, etnic, condiţii social-
economice etc.); emigraţia celor cu pregătire medie şi superioară se 
intensifică în ultimii ani ai existenţei regimului socialist, în principal 
datorită degradării accentuate a condiţiilor de viaţă şi restricţionării 
puternice a libertăţii de manifestare personală, profesională şi nu numai; 

 după 1990, deşi în ţările dezvoltate există o cerere însemnată pentru 

locuri de muncă necalificate sau slab calificate, în condiţii dificile şi 

remunerate la un nivel relativ scăzut, ponderea persoanelor apte de 
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muncă, dar cu nivel redus de pregătire se reduce simţitor; parţial, locul 

acestora este luat de cei cu pregătire medie şi chiar superioară; 

 variaţia anuală a fluxurilor de emigraţie reprezintă rezultatul acţiunii unui 

complex de factori interni (nivel de trai în descreştere, inflaţie, 

instabilitate economică etc.) şi mai ales externi (cererea de forţă de 

muncă pe piaţa internaţională, modificările legislative în statele de 

primire etc.); 

 interesul statelor dezvoltate pentru emigranţii cu studii superioare din 

ţările mai slab dezvoltate precum România creşte simţitor, cu deosebire 

în ultimii ani; 

 în termeni relativi, propensiunea spre emigraţie a celor cu studii 

superioare a fost mai redusă în primii ani după revoluţie comparativ cu 

cei având studii medii sau gimnaziale. Parţial, acest comportament se 

poate justifica prin percepţia diferită a acestora, poate ceva mai 

prudentă, privind „mirajul Occidentului”. Ulterior, în perioada 1995-1997, 

apare din nou un val al emigrărilor celor cu studii superioare. De această 

dată, între argumentele principale care au determinat o asemenea 

orientare, amintim: situaţia dificilă din mediul economic şi social, asociată 

cu intrarea pe piaţa muncii a primelor generaţii de absolvenţi ai 

învăţământului superior după 1990, care s-au bucurat de o mai mare 

deschidere în ceea ce priveşte conţinutul curriculei şcolare şi care, 

confruntându-se cu dificultăţile reale de pe piaţa muncii, descurajaţi, au 

optat pentru emigraţie. După 1997, contingentele anuale sunt în scădere;  

se poate chiar aprecia că, în anumite limite, asistăm în ultimii ani la o 

epuizare  relativă a stocului de persoane înalt calificate care doresc să 

emigreze şi care acţionează în acest sens. Cauzele pot fi multiple: 

informaţiile privind situaţia reală de pe piaţa internaţională a muncii sunt 

mai abundente şi mai complete (şi mai realiste), acţiunea unor firme 

străine şi mixte în România oferă o variantă alternativă atractivă de 

ocupare, considerând că pot să se realizeze profesional şi material în 

ţară, extinderea sistemelor moderne de ocupare (e-munca etc.) care nu 

mai fac necesară schimbarea domiciliului etc. 
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Graficul nr. 39 

Emigraţia pe niveluri de pregătire, 1980-2000 
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Sursa: Calculat pe baza datelor INS. 

6.1.4. Emigraţia pe profesii 

Asocierea informaţiilor de structură a emigraţiei pe niveluri de pregătire 
profesională cu cele privind gama meseriilor şi profesiilor celor ce părăsesc 
temporar sau definitiv România completează imaginea exportului de capital 
uman. Putem astfel să apreciem pierderea de potenţial de muncă şi să 
estimăm costurile brute suportate de societate. Trebuie menţionat faptul că 
aceste costuri nu se transformă în beneficii potenţiale pentru ţara primitoare 
decât în măsura în care emigranţii din România prestează o activitate potrivit 
pregătirii dobândite în ţara de origine, ceea ce se întâmplă doar parţial, adesea 
ca excepţie. În felul acesta, asistăm la un proces de irosire a unor resurse 
financiare şi umane importante – considerăm că reprezintă un lux prea mare 
atât pentru ţara de origine, cât şi pentru cel ce acceptă această subutilizare a 
propriului potenţial creativ şi de muncă. Se poate vorbi chiar de un efect 
negativ, de neacceptat, al existenţei în actuala formă a societăţilor 
democratice. 

Informaţiile statistice de care dispunem ne permit să apreciem că 
persoanele ce emigrează au diverse meserii şi profesii (anexa nr. 37). Este 

dificil să vorbim de o specializare; nici informaţia statistică disponibilă nu ne 
permite acest lucru, deoarece include în grupa „alţii” cea mai mare parte a 
emigranţilor (85,9% din totalul perioadei 1980-2000).  
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Evidenţele statistice prezintă separat câteva grupe de profesii – 
ingineri/arhitecţi, medici/farmacişti, profesori, economişti, tehnicieni/maiştri – 
care, în opinia noastră, oferă doar o imagine orientativă şi mult prea limitativă 
asupra specializărilor profesionale a celor ce emigrează. De asemenea, nu 
este foarte clar, de exemplu, conţinutul primei grupe, ca şi cel al economiştilor, 
deoarece în prezent avem specializări de tipul inginer-economist, informatician 
– care uneori este asimilat inginerilor şi alteori nu – profesorii pot fi de oricare 
din specializările prezentate statistic separat etc. Dar, chiar şi în aceste condiţii, 
o serie de consideraţii se impun: 

 pe total perioadă analizată, au emigrat cca 32.500 de ingineri/arhitecţi, 
din care 60% în perioada tranziţiei, aproape 16.800 de profesori (din care 
54% după 1990), 9.500 de medici/farmacişti (din care  47% după 1990) 
şi 7.507 economişti (din care două treimi după 1990)(anexa nr. 37). 

 din totalul emigranţilor, 5,3% au fost ingineri, cca 3% tehnicieni şi 
profesori şi sub 2% medici şi economişti; 

 pentru toate categoriile de profesii evidenţiate separat creşte proporţia 
acestora în total emigranţi, atingând ponderi maxime în 1999 (inginerii 
12,8%, tehnicienii 4% şi medicii 2,4%) sau în 2000 (profesorii 5,9% şi 
economiştii 3,9%) (graficul nr. 40); 

Graficul nr. 40 

Proporţia emigranţilor de diferite profesii  

în total, 1980-2000 
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Sursa: Calculat pe baza datelor INS. 
 

 există o relativă legătură între profesie, nivelul de instruire, calitatea 
sistemului de învăţământ, sistemul sau procedurile de recunoaştere/echi-
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valare a diplomelor şi propensiunea spre emigraţie; cel mai mare număr 
de emigranţi, atât în perioada 1980-1989, cât şi în 1990-1999, a fost cel 
al inginerilor şi arhitecţilor, care, parţial, se poate explica prin nivelul 

de pregătire al şcolii româneşti în acest domeniu, respectiv 
compatibilitatea cu cerinţele pieţelor specifice din ţările dezvoltate 
(graficul nr. 41); 

 

Graficul nr.41 

Emigranţi, pe unele profesii, 1980-2000 

-500

500

1500

2500

3500

4500

5500

6500

7500

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

tehnicieni/maiştri

economişti

profesori

medici/farm.

ing./arhitecţi

 
Sursa: Date INS. 
 

 se remarcă o creştere substanţială a cererii pieţei externe pentru 
economişti (de 8 ori faţă de 1990), a profesorilor (de 5 ori) şi a 
inginerilor/arhitecţilor (de 4 ori); putem vorbi în acest caz  de o relativă 
schimbare a opţiunilor în ceea ce priveşte cererea pieţelor externe. În 
plus, pentru economişti, se poate vorbi, pe de o parte, de o 
compatibilizare a conţinutului pregătirii în această profesie cu cerinţele 
economiei de piaţă, dar şi, pe de altă parte, de o relativă saturare a pieţei 
româneşti cu ofertanţi de muncă cu pregătire economică, cifrele de 
şcolarizare pentru învăţământul superior economic crescând  foarte mult 
în primii ani ai tranziţiei (cu deosebire în învăţământul superior privat).  

6.2. Tendinţe 

Emigraţia a reprezentat şi continuă să reprezinte unul din factorii, cel 
puţin pe termen scurt şi mediu, ce contribuie la reducerea numărului absolut 

al populaţiei ţării  – fenomen care, deşi este considerat pozitiv de unii 

demografi, pe termen mediu şi lung, este o restricţie cu impact negativ asupra 
resurselor umane şi nu numai. 
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Migraţia internaţională a creierelor continuă. Dacă în primii ani ai 

tranziţiei exodul specialiştilor a vizat în special persoanele care erau 
recunoscute ca valori încă din perioada comunistă, atât în ţară, cât şi în 
străinătate, în prezent brain shopping-ul începe de pe băncile facultăţii, 
evaluându-se potenţialul creativ al celor mai buni studenţi. 

În secolul XXI, ocuparea va cunoaşte forme specifice, munca la domiciliu 
va atenua într-o oarecare proporţie fluxurile migratorii, dezavantajele 
schimbării domiciliului şi a ţării fiind înlocuite treptat de dezavantajele izolării şi 
reducerii  contactelor sociale; reţelele de comunicaţii moderne permit 
operativitate, dar schimbă programul de muncă, îl flexibilizează, uneori chiar 
până la extrem (salariaţii fiind la dispoziţia angajatorilor 24 de ore din 24, mai 
ales dacă există diferenţe mari de fus orar între sediul central al firmei, 
domiciliul salariatului şi locul de muncă în cazul în care este angajat la o filială 
etc.).  

Spectrul motivaţional al emigraţiei se schimbă, internaţionalizarea 

pieţelor şi perspectiva integrării în piaţa UE determinând o altă percepţie 
asupra schimbării domiciliului. Libertatea crescândă a circulaţiei persoanelor 
atenuează semnificaţia motivaţiilor, precum (re)întregirea familiei, 
revenirea/mutatea în spaţii cu o mare omogenitate etnică a locuitorilor. În plus, 
pentru România, evoluţiile economiei din ultimii ani şi integrarea în NATO ne 
relevă o altă perspectivă asupra dezvoltării economico-sociale din viitorii ani, 
care poate demonetiza emigraţia pe considerente de condiţii de viaţă, 
dezvoltare culturală, dezvoltare umană. 

 



Capitolul 7.  

EFECTE. DILEME ŞI PARADOXURI  

ALE MIGRAŢIEI EXTERNE 

7.1. Migraţia externă – între speranţă  

şi scepticism 

Migraţia externă este una dintre cele mai complexe şi dezbătute 

probleme actuale şi poate şi una dintre cele mai puţin cunoscute, deopotrivă 
cantitativ şi calitativ, un proces cu o istorie îndelungată declanşat cu secole în 
urmă. Ca fenomen şi proces, privită statistic sau dinamic, aceasta implică 
costuri şi beneficii, în funcţie de condiţii concrete generale (recesiune sau 

creştere) atât pentru ţara exportatoare (de plecare, de origine), cât şi pentru 
cea importatoare (de primire, gazdă). Este vorba nu numai de costuri şi 
beneficii globale care se regăsesc într-o formă sau alta în plusul sau minusul 
de productivitate, PIB sau în deficitul de dezvoltare umană durabilă, ci şi de 
costuri individuale însemnate, psihologice, de adaptare/readaptare, date fiind 
modelele culturale, organizaţionale, în general de mediu ambiant schimbate 
(amiabile sau mai puţin amiabile faţă de forţa de muncă străină), capacitatea şi 
viteza de integrare într-o altă cultură, într-o altă civilizaţie sau mediu 
economico-social, într-un nou sistem de valori şi coduri nu numai economice şi 
sociale, ci şi etice, culturale, tradiţionale şi, nu în ultimul rând, politice.  

Escaladarea actelor teroriste, mai cu seamă după 11 septembrie 2001, 
frământările care ameninţă într-o anumită măsură o sciziune între poziţia 
americană şi cea europeană ridică probleme în plus, favorizează sau chiar 
impune înăsprirea regimului de intrare într-o ţară sau alta a forţei de muncă 
străine, ca şi controale cu mult mai riguroase la frontieră, ceea ce, cel puţin pe 
termen scurt sau mediu, va influenţa mişcarea externă a persoanelor. Există 
susţinători fervenţi ai valenţelor migraţiei externe şi ai liberei circulaţii a lucră-
torilor, după cum există, chiar în era globalizării şi a noii economii, sceptici, în 
final, câştigători şi perdanţi la scară individuală şi societală cel puţin pe 

termen scurt şi chiar mediu. Şi aceasta este una din dilemele şi paradoxurile 

migraţiei externe contemporane, relevante pentru situaţiile actuale, atât de 
diferite într-o lume care poartă totuşi marca integrării şi globalizării. 

Sigur că, în situaţie de dezechilibru, fie ea sub forma deficitului, fie sub 
cea a excedentului de forţă de muncă, este un mecanism de (re)echilibrare cel 
puţin parţială a pieţei muncii. Într-o asemenea situaţie, atât „ţara exportatoare 
de forţă de muncă sau de şomaj” din ţara cu excedent de populaţie în vârstă de 
15-64 de ani, cât şi „importatorul din ţările cu deficit global, dar mai ales 
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structural de forţă de muncă, de şomaj” vor câştiga; dar, în fiecare caz în parte, 
structurile de ocupare şi de producţie se vor ajusta într-un anume fel şi interval 
de timp corespunzător evoluţiei cererii agregate de bunuri şi servicii. S-ar 
putea să se ajungă la o anumită concentrare a forţei de muncă de înaltă 
calificare în anumite spaţii geografice, indiferent de unde provine aceasta, şi, 
respectiv, o concentrare în alte zone a forţei de muncă slab educate şi 
calificate. Altfel spus, o nouă segregare introdusă, paradoxal, de noile 
tehnologii, ceea ce contravine deopotrivă drepturilor şi libertăţii omului stabilite 
prin Carta Naţiunilor Unite, modelului social european şi, în ultimă instanţă, 
principiilor constructive şi funcţionale ale strategiei europene a ocupării, 
nemaivorbind de dezvoltarea umană sustenabilă. Dilema este mare, iar 
răspunsul de o dificultate greu de estimat. Oricum, te duce cu gândul la 
repetarea – evident, la altă scară ca proporţii şi impact – pe care omenirea a 
mai parcurs-o în decursul existenţei sale. Teoretic, poate că răspunsul este 
simplu, de la segregare la coeziune economică şi socială. Dar cu ce 

costuri, pe ce perioade de timp etc., etc. 

Este dificil a face o analiză completă a efectelor şi, în baza ei, a face 
predicţii cu privire la mişcarea externă a forţei de muncă, intensitatea acesteia, 
costurile şi beneficiile pe care le implică într-o ţară sau alta aderarea/lărgirea 
UE. Informaţiile statistice oficiale sunt insuficiente, înregistrând doar o parte a 
mişcării externe a forţei de muncă, iar în spatele cifrelor se ascund în fapt 
oameni, cu personalităţile, aspiraţiile, potenţialităţile, satisfacţiile şi 
insatisfacţiile lor, ceea ce face şi mai dificilă evaluarea efectelor, a aspectelor 
lor calitative necuantificabile. 

În principal, statistica înregistrează emigraţia definitivă, cu schimbarea 
domiciliului, corespunzătoare definiţiei „clasice”, „tradiţionale”. În fapt, aşa cum 
am menţionat, mobilitatea externă temporară a persoanelor pentru diverse 
scopuri (muncă, studii, afaceri, turism, ca şi cea transfrontalieră) este cu mult 
mai diversificată ca forme, proporţii şi efecte. Există, reamintim, un lucru bine 
cunoscut şi o mişcare pentru muncă necontrolată deopotrivă în ţara de 

origine, ca şi în cea de destinaţie. Pe acest fond al penuriei de informaţii valide, 
credibile şi controlabile, este posibil ca faţa „nevăzută a lunii” să aibă 
dimensiuni mai mari şi efecte mai difuze. În acelaşi timp, diferitele tipuri de 
anchete prin sondaj – chiar şi cele mai sofisticate – pot fi manipulate, 
exagerând situaţiile de fapt, inclusiv propensiunea spre migrare, într-un sens 
sau altul. Dimensiunea politică a migraţiei externe într-un asemenea context 

poate căpăta valenţe importante, depărtându-se mai mult sau mai puţin de 
realitate, introducând termeni nereali şi dând naştere la decizii neadecvate, cu 
impact pe pieţele muncii şi ale educaţiei. 

Ceea ce ni se pare demn de reţinut din start este faptul că, dincolo de o 
analiză globală a efectelor, este nevoie ca fiecare dintre aceste efecte 
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economice şi sociale, multe dintre ele măsurabile, să fie analizate şi separate 
pentru ţara de origine şi pentru cea ţintă/gazdă. În felul acesta, concluziile se 
vor nuanţa şi se va evidenţia, poate, mai bine risipa de potenţial uman de cea 
mai bună calitate în ţările cu un nivel de dezvoltare mai redus, cum este şi 
România, dar cu o forţă de muncă nu numai numeroasă şi apreciată în general 
ca fiind bine calificată şi mai ales motivată pentru a lucra în străinătate din 
cauza condiţiilor economice încă precare din ţară, fapt recunoscut atât de 
experţi români, cât şi străini. 

Vom porni în analiza noastră de la schema lui Straubharr (2001) cu 
privire la efectele economice ale migraţiei externe. La prima vedere, schema 

s-ar putea să fie convingătoare, întrucât surprinde multitudinea efectelor 
economice globale. Apreciem însă că analiza individualizată a migraţiei 

lucrătorilor necalificaţi sau a lucrătorilor manuali şi, respectiv, „a exodului 

creierelor” sau „a câştigului creierelor” ar fi fost şi mai relevantă, deoarece, 

dacă astăzi se duce o „bătălie” între ţările mai bogate şi cele mai sărace, 
aceasta se poartă pe frontul „exodului”, respectiv, „câştigului de creiere” şi 

mult mai puţin pentru muncitori necalificaţi şi specializaţi, care sunt mai 
abundenţi, mai ieftini, gata oricând să ocupe locuri de muncă refuzate de forţa 
de muncă autohtonă din ţările gazdă, în condiţii discriminatorii în raport cu 
aceasta. Dar şi în această din urmă situaţie – mai mult chiar decât în cea 
anterioară, mai ales în condiţii de şomaj în ţările importatoare de forţă de 
muncă – pot să apară conflicte între lucrătorii străini şi cei autohtoni, ce pot fi 
cu uşurinţă manipulate politic. 

Şi câteva precizări privind dilemele cu care diferitele grupe de ţări se 
confruntă: 

A. ţările primitoare/gazdă  

 accentuate procese de îmbătrânire demografică la nivel global şi de 
companii, care pun probleme de echilibru structural pe piaţa muncii 
occidentale. În condiţiile în care creşterea demografică este mică sau 
chiar nulă, soluţia cea mai lesnicioasă, mai puţin costisitoare, în opinia 
unor specialişti (Jean-François Léger, 2002), este recurgerea la 

imigraţie; 

 în profesii şi ocupaţii de vârf, legate de noua tehnologie, de crearea „celei 
mai competitive economii a cunoaşterii şi comunicaţiilor” la orizont 2010, 
se resimte tot mai puternic penuria de forţă de muncă. Soluţia este 

aceeaşi, iar metodele de atragere variate (internet, vânătoare de capete, 
recrutare de studenţi şi doctoranzi etc.), cu atât mai mult cu cât mai puţini 
tineri din ţările din est îşi fac studiile în vest. O bună parte a acestora nu 
mai revin în ţările de origine, din cauza insuficienţei locurilor de muncă 
corespunzătoare pregătirii şi potenţialului lor productiv, creativ, în condiţii 
de remunerare corectă a performanţei. Paradoxal, în propria lor ţară sunt 
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consideraţi supracalificaţi (!), capacitatea lor intelectuală creatoare 

rămâne nevalorizată, în timp ce în ţările de „adopţie” sunt consideraţi 
forţă de muncă de elită. 
B. ţările de origine, din care pleacă:  

 criza economică apărută înainte de 1990, tranziţia la economia de piaţă 
cu reformele pe care le implică, calitatea deficitară a unor politici în ce 
priveşte resursa umană au condus la şomaj, neutilizare cronică a 
potenţialului uman, descurajare. Lipsa de locuri de muncă în ţară a indus 
firesc – pe căi legale şi ilegale – fie plecarea definitivă, fie migraţia 
circulatorie pentru a munci o perioadă în străinătate şi a asigura, pe 
această cale, venituri pentru familie, pentru educaţia copiilor, pentru 
investiţii. Motivaţia exclusivă este economică, diferenţele mari de 

venit/salariu, indiferent de condiţiile de muncă şi viaţă, nu sunt 
întotdeauna dintre cele mai bune. În mod firesc sau, mai bine zis, „forţat” 
de dificultăţile de adaptare rapidă, aceştia se constituie în adevărate 
enclave nu numai etnice, ci şi pe grupe de populaţie provenite din ţările 
estice, mai apropiate ca model cultural, deşi nu lipsesc nici conflictele 
dintre acestea, accentuate uneori de comportamente discriminatorii ale 
angajatorilor. Iar dacă nu (mai) găsesc locuri de muncă, există riscul 
asocierii la unele reţele de tip mafiot. O dată cu încheierea de acorduri 

bilaterale, situaţia în relaţia cu unele ţări s-a mai îmbunătăţit, în altele 

însă mai puţin (Israel, de exemplu). Şi aceasta, în ciuda existenţei unei 
legi cu privire la protecţia românilor care lucrează în străinătate; 

 chiar dacă în România rata de şomaj a tinerilor cu pregătire superioară 
nu este foarte mare (a crescut însă în ultimii ani), aceştia resimt cel mai 
acut lipsa locurilor de muncă la terminarea studiilor. După căutări, 
tatonări, nu de puţine ori singura alternativă rămâne plecarea pentru a 
căuta şi găsi un loc de muncă în străinătate (Steliana Perţ, Constantin 
Ciutacu şi alţii). Dar nu totdeauna aceasta echivalează cu folosirea 
competenţelor lor. Aşa cum, în plan intern, migrarea din ocupaţii înalt 
calificate, dar slab remunerate spre alte activităţi mai profitabile este o 
risipă de capital uman, tot astfel se întâmplă şi în cazul migraţiei 

externe. Există o parte vizibilă şi alta invizibilă a aisbergului din punctul 
de vedere al costurilor şi efectelor la scară societală şi individuală. În 
final, cea care pierde este competitivitatea produselor naţionale pe 

piaţa internă a UE şi nu numai, ca şi structura exporturilor româneşti în 
care predomină produse cu încărcătură sciento-intensivă redusă. 
Această anomalie a fost sesizată şi de unii experţi străini, buni 
observatori şi cunoscători ai mediului economic şi ai politicilor economice 
din ţările din est. Astfel, Wilfried H. Lang, observator pentru Europa de 
Sud-Est, într-un interviu acordat României libere din 26 septembrie 2002, 
face o serie de remarce pe cât de tăioase, pe atât de adevărate, remarce 
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care îndeamnă la reflecţii, la schimbări calitative în ce priveşte utilizarea 
capitalului uman. Unele dintre acestea au legătură nemijlocită cu 
„exportul” de forţă de muncă în general, dar mai ales cu „exodul 
creierelor”, cu care este, printre altele, puternic confruntată România. 
Pornind de la observaţia reală că – din lipsa resurselor financiare şi a 
unor mari investitori – România a intrat într-o „dublă morişcă”, într-un 
cerc vicios, acesta menţionează „…nu sunt bani pentru a face investiţii şi 
a crea locuri de muncă, iar pentru că nu sunt locuri de muncă, nu există 
putere de cumpărare şi, de aceea, nu există bani de cheltuială la buget. 
…În loc să se preocupe de crearea de locuri de muncă corespunzătoare 
pentru specialişti şi personalul calificat pe care-l are în ţară, în vederea 
exportului de produse finite create de aceştia, ea (România, n.n.) 
exportă în mod gratuit materia cenuşie existentă, adică face cadou 

ţărilor occidentale tot ce are ea mai valoros şi mai util” (Wilfried H. 

Lang, 2002, s.n.). Comentarii în plus sunt de prisos. Trebuie să existe 
voinţa politică de a pune în valoare factorul cel mai abundent şi creativ 
pe care-l avem. Iar această problemă prioritară – poate o prioritate 
absolută pentru a depăşi marasmul în care ne zbatem – nu este (de fapt, 
nu a fost niciodată) de competenţa unui singur minister sau a două-trei 
ministere, ci este o problemă politică în soluţionarea căreia este necesar 
să se implice întregul guvern, toate structurile sale sociale, toţi actorii 
sociali, cu atât mai mult cu cât există şi sprijin extern în acest sens.  

7.2. Efecte economice contradictorii 

Chiar dacă ne cantonăm doar la analiza mai de detaliu a unor efecte 
economice, ipoteza asupra multitudinii şi conexiunilor nu se schimbă. În plus – 
aşa cum am mai arătat în studiul nostru – fiecare dintre aceste efecte se 
manifestă pe termen scurt, mediu şi lung. Au însemnate efecte de antrenare, 
cu intensitate diferită, răspunzând unor priorităţi, la rândul lor, variate. Mai mult, 
unele dintre aceste efecte se întâlnesc, se intersectează, rezultatul final fiind 
sau trebuind să fie creşterea economică sustenabilă şi umană (schema nr. 1). 

Care sunt deci efectele migraţiei externe, aşa cum apar ele din schema 
prezentată. Vom încerca o sumară lămurire a acestora, ca şi surprinderea unor 
dileme şi/sau paradoxuri pentru cele două grupe de ţări: ţări de plecare, ţări de 
origine şi, respectiv, ţări de primire, gazdă (care nu totdeauna corespunde cu 
ţara ţintă, aceasta presupunând uneori un traseu mai lung, traversând mai 

multe ţări). Efectele le vom privi în două ipostaze: A) stoc al migraţiei externe 

(partea stângă a schemei) şi B) fluxuri ale migraţiei externe (dreapta 

schemei). 

În ambele cazuri, efectele se manifestă pe trei paliere pe care îndrăznim 

să le denumim primare, secundare, terţiare (sau efecte de ordinul I, II, III). 
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Schema nr. 1 

Migraţia externă şi dezvoltarea economică 

 
Sursa: Straubharr Killian, Don’t go west! Thoughts on the Planed Trensition Period on 

Labor Movement for EU Enlargement Candidates. 2001 (hup: 
www.europe2002.orgin peco documentsStraubhaar2001.htlm). 
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A. În ce priveşte stocul de populaţie migrantă, principalele efecte 

sunt: 

I. În faza primară: 

a) Schimbări în volumul acumulării prin intrarea de noi factori de 

producţie şi, respectiv, plecarea acestora. Este vorba, de capital fizic, cât mai 
ales, în cazul nostru, de capital uman. Astfel, la început (faza I), ţările care 

exportă capital uman fizic pierd o parte a acestuia, pe care o cedează voit 

sau nu, gratuit sau cu cost subevaluat, ţărilor importatoare. În acest fel, poate fi 
o pierdere netă de capital uman, de competenţă pentru ţara de plecare 

pentru care ţara respectivă (statul, familia, individul) a făcut investiţii ale căror 
roade se vor manifesta şi culege în ţara importatoare, reflectându-se în rata 

de creştere economică şi calitatea acesteia, în acoperirea unor deficite de 
calificări, în sporirea veniturilor globale şi individuale. Sub aspect pur 
economic, aici apare un paradox: investiţia în factorul uman este făcută de o 

ţară, iar beneficiile revin, de regulă, gratuit altei ţări. Sigur că termenul de 

gratuit poate să pară prea dur, având în vedere cel puţin faptul că o investiţie 

de adaptare/dezvoltare face şi ţara gazdă, iar Internetul, în mod virtual, 

apropie oamenii şi culturile, inclusiv organizaţionale. Dar oricum, ţara gazdă 
câştigă mai mult pe termen scurt, mediu şi chiar lung. Pe de altă parte, în plan 
individual, persoana migrantă beneficiază de un venit incomparabil mai mare 
decât cel pe care l-ar fi obţinut în ţară pentru o muncă de valoare egală. 

b) Atenuarea vitezei de îmbătrânire demografică a populaţiei din 

ţările gazdă, forţa de muncă migrantă fiind o forţă de muncă mai tânără, cu 

capacitate ridicată de a învăţa, munci şi adapta. Pe de altă parte, în ţările de 

plecare procesul de îmbătrânire demografică se accentuează şi pe calea 

migraţiei externe. Privit la nivel european, şi acesta este dacă nu un paradox, 

cel puţin o dilemă, un factor într-o măsură mai mică decât se speră de 
reechilibrare demografică pentru piaţa internă a UE, dar dezechilibrant pentru 
piaţa muncii din ţara care exportă forţă de muncă, în care procesele de 
îmbătrânire demografică se accentuează în perioada de tranziţie, la începutul 
căreia România beneficia de un anumit avans/avantaj. 

II. În faza secundară: 

Efectele în această fază se multiplică, raportându-se atât la aspecte 
economice, cât şi sociale, şi anume: 

a) Efecte pe piaţa muncii, care privesc deopotrivă ocuparea/şomajul şi 

salariile. În acest context, este de observat că migraţia externă, pe ambele 

pieţe ale muncii, fie din ţara exportatoare, fie din cea importatoare, poate avea 
concomitent rol echilibrant, decongestionant, de reducere a gradului de 
încordare al acestor pieţe ale muncii, a presiunii exercitate fie de oferta de forţă 
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de muncă în excedent, fie de cererea de forţă de muncă deficitară în anumite 
segmente profesionale şi de calificare sau regionale. 

În ţările de plecare, este evident faptul că migraţia forţei de muncă, 

controlată sau necontrolată, reduce presiunea ofertei de forţă de muncă pe 

o piaţă a muncii marcată încă de disfuncţionalităţi şi rigidităţi. Rata relativ 
redusă de şomaj din România în anii 2001-2002 se explică, printre altele, şi 
prin impactul migraţiei externe realizate în condiţii mai avantajoase şi 
protectoare decât înainte, ca urmare a acordurilor bilaterale încheiate cu 
diverse ţări. 

La aceasta, credem că am putea adăuga şi câştigul profesional, plusul 
de competenţă pe care lucrătorii migranţi care intră într-un alt mediu de muncă 
şi se adaptează pot să le obţină. Acestea pot deveni elemente ale progresului 
în carieră utilizate la reîntoarcerea în ţară. 

În ţările de primire – gazdă – efectele pot fi contradictorii. Pe de o 

parte, acoperă nevoile de forţă de muncă din anumite profesii, calificări 
devenite de ani buni deficitare. Pe de altă parte, cu deosebire pentru muncile 
de complexitate mai redusă, se pun probleme de recrutare, selecţie. Nu 

totdeauna şi oricând – date fiind şi diferenţele de cultură organizaţională, de 
mediu etc. – soluţia folosirii lucrătorilor migranţi este şi cea mai bună, cu atât 
mai mult cu cât poate da naştere la stări conflictuale cu forţa de muncă 
autohtonă care pleacă din activitate sau rămâne în şomaj, ştiut fiind faptul că, 
în cele mai multe cazuri, lucrătorii migranţi sunt gata să accepte condiţii de 
muncă şi salarizare inferioare celor solicitate de cei autohtoni. Aceasta este 
una din dilemele care se depăşeşte cu dificultate sau ar putea fi interpretată şi 
ca un paradox, în condiţiile în care în ţara de primire există şomaj (şomeri) şi 

locuri de muncă disponibile care – din raţiuni comportamentale, de 
cost/competitivitate – sunt oferite forţei de muncă venite din alte spaţii 
geografice. 

b) Efecte asupra salariilor. Şi în acest caz, fenomenele par a fi diferite 

pentru cele două grupe de ţări. 

Pentru ţările de plecare, este bine cunoscut faptul că motivaţia migraţiei 

din ţările din Europa Centrală şi de Est, inclusiv România, este de departe 
economică: lipsa de locuri de muncă, dimensiunea mică a salariului pentru 
munci sensibil egale cu cele din UE, diferenţele de salarii descurajante, mari 
discrepanţe regionale, o politică de impozite şi taxe asupra salariilor agresivă, 
descurajantă atât în ce priveşte performanţa, cât şi investiţia pentru crearea de 
noi locuri de muncă. Încercările timide de reducere a fiscalităţii pe salarii nu 
conduc şi nu pot conduce la rezultatele scontate atâta vreme cât o serie de 
probleme legate de ajustare structurală, de corupţie, colectare a veniturilor, 
arierate, eşalonări/scutiri de datorii ale marilor consumatori de resurse 
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trenează, mărindu-şi volumul de la o guvernare la alta ca un bulgăre de zăpadă 
în rostogolire. 

În general, este bine cunoscut faptul că lucrătorii migranţi, cu deosebire 

migranţii ilegali, dar nu numai, acceptă condiţii de muncă şi salarizare sub 

baremurile acordate sau cerute de forţa de muncă autohtonă. Este 

explicabil un asemenea comportament, întrucât, într-o perioadă de câteva luni, 
obţin venituri cu mult superioare celor pe care le-ar fi putut obţine în ţară. 
Astfel, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS în colaborare cu 
Societatea Academică Română, majoritatea celor care au lucrat temporar în 
străinătate după 1990 au în prezent o firmă sau o afacere proprie. Am putea 
spune că acumularea resurselor necesare inclusiv unei culturi antreprenoriale 
îşi spune cuvântul. Efectul benefic se resimte la scară locală, regională, 
societală şi, evident, individuală. Dintr-o persoană fără loc de muncă sau cu un 
loc de muncă precar a devenit un om de afaceri care-şi asigură pentru el şi 
pentru familia lui un trai decent; la rândul lui, bugetul statului câştigă, 
nemaivorbind de faptul că se creează locuri de muncă. 

În ţările-gazdă, pentru angajator, salariile plătite lucrătorilor migranţi – 

chiar şi atunci când există acorduri bilaterale care includ clauza de tratament 
egal – sunt un mecanism important de reducere a costului salarial total şi 
unitar, de sporire a competitivităţii pe seama reducerii masei salariilor. Este un 
avantaj care nu poate fi neglijat, în condiţiile concurenţei tot mai ascuţite pe 
pieţele externe şi ale unei potenţiale recesiuni induse de situaţia politică. 

c) Efectul de remisie, de transferare în ţară a unor importante sume 

de bani în valută, în parte, lucrătorilor migranţi care lucrează în străinătate. 

Din această perspectivă, au un aport de seamă la sporirea rezervei valutare, la 
întreţinerea familiei, susţinerea consumului, relansarea cererii agregate pe 
piaţa internă, la creşterea economisirii şi investiţiilor. După unele estimări 
făcute pe baza informaţiilor BNR, în anul 2002, valoarea remisiilor a fost de 
circa 2 miliarde dolari SUA (anexa nr. 38). 

Aici este necesară o precizare: sumele remise, transferurile băneşti nu 

sunt atât transferuri ale persoanelor emigrante (cu schimbarea domiciliului), ci 
mai ales ale celor plecaţi temporar la muncă în străinătate. De aceea, 

apreciem că trebuie interpretate cu prudenţă, dacă nu în ceea ce priveşte 
volumul remisiilor intrate în ţară, atunci în ce priveşte valoarea remisiei pe 
persoană. 

Tocmai de aceea, făcând abstracţie de această caracteristică care nu 
poate fi neglijată, ne concentrăm analiza în continuare asupra impactului 

fluxului de transferuri băneşti asupra contului curent şi, respectiv, asupra 

unor indicatori macroeconomici
1
. 

                                                        
1
 În acest scop, vom folosi informaţiile care circulă în literatura de specialitate. 
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Tabelul nr. 4 

Fluxul de transferuri băneşti (remisii). Impactul lor asupra deficitului 

contului curent, 1990-2000 

Indicatorul 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total remisii 
înregistrate (mil. 
dolari SUA) 

102 69 122 116 234 392 613 662 858 722 1074 

Deficitul contului 
curent în lipsa 
remisiilor (mil. 
dolari SUA) 

-3.439 -1.081 -1.687 -1.290 -6.62 -2.166 -3.183 -3.000 -3.826 -3.732 -2.474 

Deficitul contului 
curent în lipsa 
remisiilor 
(% PIB) 

8,9 3,7 8,6 4,8 2,3 5,0 9,1 7,8 9,6 5,9 7,2 

Sursa: Daniel Dăianu ş.a.; calculat pe baza datelor BNR. 
 

Este evidentă, nici nu necesită prea multe comentarii, contribuţia transfe-
rurilor (remisiilor) băneşti ale celor care au lucrat în străinătate asupra contului 
curent. Dacă ne referim la anul 1990, de exemplu, deficitul ar fi fost mai mare 
cu 3.439 milioane dolari SUA, reprezentând 8,9% din PIB. În anul 2000, 
deficitul ar fi fost superior cu 2.474 milioane dolari SUA, ajungând la 7,2% din 
PIB. 

Cât priveşte incidenţa asupra unor indicatori macroeconomici, aceasta 

este, de asemenea, semnificativă. Ne vom limita la prezentarea acestei 
influenţe doar la nivelul anului 2000, pentru care dispunem de date. 

 

Tabelul nr. 5 

Transferuri (remisii), volum şi relevanţă pentru economia României,  

în anul 2000 

Total (mil. 

dolari SUA) 

În % din 

PIB 

În % din 

export 

În % din 

import 

În % din fluxurile  

de investiţii străine 

directe 

În % din 

rezerva 

valutară* 

1.074 3,7 10,4 8,9 100,8 44,3 

* Fără rezerva de aur. 

Sursa: Daniel Dăianu şi alţii (2001); calculat pe baza datelor BNR. 

 

Cele aproape 1.080 milioane dolari SUA trimişi/aduşi în ţară de cei care 
au lucrat în străinătate au reprezentat 3,7% din PIB, 10,4% din export, 8,9% din 
import, 44,3% din rezerva valutară; au fost superioare cu 0,8 p.p. investiţiilor 
străine directe. Acestea au o dinamică crescătoare comparativ cu 1998 (753 
milioane dolari SUA, 7,9% din export, 5,8% din import). Dintre ţările candidate 
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din est, inclusiv cele invitate la integrare pentru anul 2004, pare că România (a 
doua ţară ca mărime), urmată de Polonia, înregistrează din migrarea externă 
pentru muncă influenţele cele mai mari asupra unor indicatori macroeconomici 
relevanţi. 

În anul 2002, efectul remisiilor – având în vedere sporirea numărului de 
persoane care au plecat, în baza acordurilor/convenţiilor individuale, la muncă 
în străinătate, în condiţii de mai bună protecţie şi securitate a muncii, pe 
perioade ce merg de la 3 luni la 2 ani şi chiar mai mult – respectiv suma totală 
a remisiilor se situează în jur de 2.000 milioane dolari SUA. Ca atare, impactul 
asupra indicatorilor macroeconomici, a vieţii familiei, a consumului şi cererii pe 
piaţa internă sunt fără îndoială superioare. 

Aceste influenţe favorabile nu trebuie, în opinia noastră, să transforme 
România într-o mare exportatoare de forţă de muncă. Soluţia problemei 

ocupării forţei de muncă – în consens cu liniile directoare ale strategiei 
europene a ocupării – trebuie căutată şi găsită în interiorul ţării, concomitent cu 
pregătirea condiţiilor necesare pentru libera circulaţie a lucrătorilor români, 

în perspectiva anilor 2010-2012, dacă luăm în considerare actuala poziţie şi 
documentele recente ale UE (Copenhaga, 2002). 

d) Efectul de transfer public. Acesta reprezintă o zonă fragilă, cu efect 

global, regional şi local asupra bugetelor respective. În funcţie de legislaţia în 
vigoare în ţara-gazdă sau/şi de prevederile din acordurile/convenţiile bilaterale 
între state sau organisme specializate, va induce, cel mai probabil în ţara de 
plecare, o anumită reducere a volumului transferurilor pentru securitate 

socială (prestaţiilor) publice, ca urmare a diminuării numărului de 

contribuabili.  

III. Faza a III-a – şi ultima – este rezultanta efectelor combinate şi 

cumulate ale celor din fazele anterioare. Ca şi acestea, va avea intensităţi 
diferite pe zone, localităţi, regiuni, în directă legătură cu numărul celor plecaţi şi 
volumul remisiilor. În principal, aceste efecte cumulate îmbracă trei forme: 

a) cantitative – ca volum şi valoare, după caz; 

b) alocative sub diverse aspecte, dintre care patru ni se par cele mai 

relevante: ale (re)alocării forţei de muncă pe teritoriu, profesii, calificări; ale 
investiţiilor şi de aici, ale localizării/delocalizării unor activităţi producătoare de 
bunuri şi servicii; ale veniturilor la nivelul familiilor în care cel puţin un membru 
lucrează temporar în străinătate; ale modelului şi cheltuielilor de consum; 

c) din efectul alocativ, în strânsă legătură cu el, derivă la nivelul diferitelor 
comunităţi şi între comunităţi efectul (re)distributiv. Acesta se referă, în speţă: 

la formarea, dimensiunea şi raporturile relative de salarii; la întărirea capacităţii 
de economisire, a funcţiei de investire – care devine un atribut al deţinătorului 
de capital; la crearea de noi locuri de muncă. 
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B. Cât priveşte efectele induse de dinamica proceselor migratorii asupra 

dezvoltării economice, sunt de remarcat două caracteristici. Prima dintre 

acestea este legată de faptul că, asemănător stocului migraţiei, prima zonă de 

influenţă este cea a acumulării, respectiv sporirea inputului de factori 

concomitent cu modificarea calitativă a acestora. A doua – şi poate cea mai 

semnificativă – priveşte ansamblul efectelor pozitive, dependent de structura 
migraţiei capitalului uman. Dacă predominant ca valoare a competenţelor este 
„exodul de creiere”, este evident cine pierde şi cine câştigă pe termen lung. Dar 
care sunt principalele incidenţe? 

a) deplasări în volumul, structura şi calitatea acumulării, prin noi inputuri 

de factori de producţie, între aceştia, alături de capitalul fizic, un loc de primă 
mărime deţinând capitalul uman şi cel tehnologic; 

b) de aici modificări structurale (palierul II) în ce priveşte producţia 

(localizări avantajoase pentru ţările gazdă şi delocalizări dezavantajoase pentru 
ţările de plecare); cu deosebire pentru populaţia rămasă, există riscul dispariţiei 
unor activităţi şi al pierderii locului de muncă mai ales pe termen scurt. De aici 
nevoia de acompaniament social (AS), cuplată cu politici de susţinere a creării 
de locuri de muncă, de reconversie, de mobilitate ş.a.; 

c) efecte asupra creşterii economice rezultate din noua alocare şi noul 

nivel de competitivitate realizat; efectul se resimte mai ales în ţările 
importatoare de forţă de muncă şi numai după un timp şi în anumite condiţii în 
cele exportatoare de capital uman; 

d) în termeni de schimb, se produc modificări ale preţurilor relative, de 
regulă favorabile economiilor mai puternice, competitive; 

e) în fine, efectul creşterii economice (al ratei de creştere) se transmite, 
în ultimă instanţă, asupra: 

 stării de echilibru şi al avuţiei/locuitor, înainte de toate în ţările de primire 
şi doar în plan secund şi în cele de plecare, evident, având în vedere şi 
punctul de start. Există întrunite condiţiile ca diferenţele de dezvoltare să 
sporească, şi nu să se reducă; 

 incidenţă asupra dezvoltării umane durabile. Procesul poate avea loc în 
ambele grupe de ţări, dar, fără nici un dubiu, în proporţii şi cu viteze 
diferite, chiar dacă noua economie şi globalizarea permit, cel puţin 
teoretic, o diseminare mai rapidă a noilor cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, 
unele dintre acestea adresându-se unei mase tot mai mari de oameni, 
după cum acelaşi cuplaj poate conduce şi la noi segmentări. 
Pe termen lung şi foarte lung, deşi are o largă circulaţie sloganul că 

pierderile iniţiale vor fi recuperate prin avantaje viitoare, în ceea ce priveşte 
efectele migraţiei externe, acesta nu este suficient de clar şi convingător. Apare 
şi aici un paradox sau poate un cerc vicios, care comportă riscuri mari mai 
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ales pentru ţările mai puţin dezvoltate care exportă forţă de muncă. S-ar putea 
ca pentru acestea perioada de preaderare să nu fie prea fastă sub aspectul 
dezvoltării, formării, menţinerii şi folosirii capitalului uman pentru dezvoltarea 
propriei ţări, pentru atenuarea diferenţelor de dezvoltare, iar riscurile vor 
apărea ceva mai târziu, atât în plan economic, cât şi uman şi social. 

Realitatea este însă mai crudă. Mişcarea migratorie externă este un 
proces cu dublu tăiş, contradictoriu prin natura sa pentru ţările implicate în 
acest proces. Poate fi şi este în prezent, pentru cele 15 ţări membre ale UE, în 
care libera circulaţie este un fapt împlinit, un mecanism de convergenţă şi 
complementaritate a economiilor integrate, de întărire a funcţionalităţii pieţei 
interne. Şi, de ce nu, la nivelul dezbaterilor academice, nu ar putea îndeplini 
aceeaşi funcţie şi pentru ţările candidate? După experienţele de până acum, 
din multe şi variate raţiuni de natură diferită, între care interesele economice şi 
politice la un moment dat se situează pe primul plan, efectul de 
complementaritate cu ţările candidate abia este căutat şi se va realiza – dacă 
se va realiza – într-o perspectivă mai îndepărtată. Cea mai lesnicioasă cale de 
evitare a unor riscuri nedorite ar fi căutarea convergenţei acolo unde 
complementaritatea se dovedeşte o utopie. 

Pe de altă parte, procesele migrării externe, mai ales dacă depăşesc un 
anumit prag considerat optim şi acceptabil pentru ambele grupe de ţări, 
dimpotrivă, pe calea pierderii de capital uman, a unei investiţii ale căror 
rezultate urmează să fie culese, pot atrage după ele încetinirea dezvoltării, 
adâncirea segmentării şi diferenţelor în interiorul şi exteriorul ţării de origine, de 
plecare. Iar comportamentul selectiv (explicabil) şi discriminatoriu 

(inexplicabil, nesusţinut de normele juridice şi directivele UE) al angajatorilor 
vine şi accentuează acest proces, „pune bomboana pe colivă”. 

Acestea sunt unele din raţiunile pentru care migrarea externă controlată 
şi necontrolată trebuie analizată în toată complexitatea sa, încercând – ce-i 
drept, este greu, întrucât cererea de forţă de muncă se formează pe o altă 
piaţă – să găsim zone de complementaritate ocupaţional-profesionale în care 

toţi cei implicaţi să câştige. Ţările sărace vor deveni tot mai sărace, formând 
periferia, iar cele mai bogate tot mai bogate, risipind bogăţia. Capacitatea mai 
redusă de ocupare (employability) a ţărilor candidate comparativ cu cea din 
ţările membre ale UE devine un handicap şi un risc pentru acestea în 
pregătirea pentru aderare. În relaţia est-vest, sub aspectul migraţiei forţei de 
muncă înalt calificate, relevant apare faptul că cei mai puţin dezvoltaţi îi ajută 
pe cei dezvoltaţi, contribuie efectiv la prosperitatea vestului. Întrebarea care se 
pune şi care cere un răspuns este următoarea: cine pe cine ajută?, cu ce 
costuri financiare şi umane şi cum? 

Răspunsul este subînţeles, tulburător, dacă nu chiar cutremurător pentru 
viitor. Soluţia: pregătirea atentă pentru aderare, ceea ce implică şi negocierea 
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temeinică a tuturor dosarelor, inclusiv a dosarului privind „libera circulaţie a 
persoanelor şi lucrătorilor”. 

Probleme se pun şi pentru ţările-gazdă, de destinaţie. Îmbătrânirea 
demografică de care am amintit nu se poate soluţiona decât parţial prin 
imigraţie, dacă dificultăţile de recrutare şi selecţie se menţin. 

O altă problemă importantă pentru libera circulaţie a forţei de muncă – 
circumscrisă compatibilizării şi recunoaşterii competenţelor – este cea 
lingvistică. Cunoaşterea limbii ţării în care urmează să lucrezi este un plus 

important în procesul de selecţie şi funcţionare a relaţiilor umane. Această 
condiţie este foarte fermă pentru Germania şi nu numai. După cum se pun 
probleme de calificare şi recunoaştere a calificării, de vechime în profesia, 
meseria respectivă. 

7.3. Concluzii. Întrebări 

1. După 1989, ca urmare directă a eliminării restricţiilor privind emigrarea 
şi mişcarea migratorie temporară pentru muncă, a „liberalizării migraţiei 
amânate” şi a deschiderii, poate premature, a frontierelor, dimensiunile, 
sensurile, intensitatea mişcării migratorii externe s-au schimbat brusc. Acest 
lucru a condus la externalităţi şi internalităţi simultan pozitive şi negative, cel 
puţin pe termen scurt şi mediu. 

2. România a devenit concomitent parţial o ţară de imigraţie temporară, 

cu caracter tranzitoriu pentru persoane care foloseau teritoriul României doar 
ca „o bază de lansare” spre alte spaţii geografice, în special spre ţările vest-

europene şi se înscriau pe sensul est  vest, sud  est  vest; parţial o ţară 
de imigrare (!) pentru cetăţenii români emigranţi în perioadele anterioare, care 
se întorceau „acasă”. Într-un anumit sens, poate fi asociată unei imigraţii de 
revenire definitive. În fine, tot în cadrul mişcării migratorii externe se 

încadrează localizarea în România a unor firme străine sau a unora cu 
participare străină care, în mod firesc, au atras şi migrarea unor lucrători 
străini, de la manageri până la muncitori. Oricum, fără a dispune de o statistică, 
apreciem că numărul acestora este în creştere. Facem aici abstracţie de 
personalul misiunilor diplomatice sau consulare, al organismelor internaţionale 
rezidente în România, ca şi de diferiţii consultanţi, experţi fie ei guvernamentali, 
fie implicaţi în diferite proiecte de cercetare sau guvernamentale. 

Cel puţin la începutul anilor ‟90, România a fost şi o ţară de puternică 
emigraţie. Este adevărat că fluxurile migratorii de acest gen au fost în scădere, 

iar efectul demografic, de asemenea. 

Aşadar, în sinteză, mobilitatea internaţională a persoanelor şi lucrătorilor 
a îmbrăcat, în principal, următoarele forme: 

a) emigraţie – plecare definitivă din ţară, cu sau fără păstrarea cetăţeniei 
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române; 

b) migraţie temporară cu caracter circulatoriu pentru muncă, care, la 
rândul ei, poate îmbrăca forma de imigraţie, de migraţie externă temporară, 
caracteristica definitorie acesteia fiind deplasarea pentru muncă, fără 

schimbarea locului de rezidenţă; aceasta este realizată fie pe bază de acorduri 

bilaterale între ţări, fie ca rezultat al localizării în România a unor activităţi ale 

unor companii străine. 

3. Potenţialul migrator extern al României – în ciuda unor scenarii 
adesea tulburătoare, dacă nu catastrofice – judecând prin prisma datelor şi a 
tendinţelor deja cristalizate, cu o marjă importantă de stabilitate, este relativ 
redus: numărul emigranţilor după explozia din anii 1990/1991 tinde să scadă, 

cu uşoare oscilaţii, de la un an la altul, iar soldul migratoriu extern tinde să 
scadă puternic de la -86,8 mii de persoane în 1990 la mai puţin de -5,6 mii de 
persoane în 1998, continuând să scadă, tinzând a deveni nulă (Dorel 
Gheorghiu, 2000). 

În schimb, migraţia pentru muncă în străinătate a sporit, tinzând – pe 

măsură ce se creează un cadru instituţional propice – să crească. Fiind vorba 
de o mişcare temporară – cu durată ce poate merge de la câteva luni până la 
câţiva ani – şi circulatorie, totodată cu posibilităţi de revenire, este metodologic 
dificil de a măsura proporţiile unor asemenea mişcări. După unele estimări 
care nu par a fi exagerate, această formă de migraţie ar cuprinde anual circa 
100-150 mii de persoane care lucrează în principal în ţările UE şi în Israel, dar 
şi în SUA, Canada, Australia. 

Migraţia externă necontrolată pare să aibă proporţii mai mari. Riscăm 

o estimare potrivit căreia stocul acesteia s-ar putea ridica la 400 sau chiar 5-
600 mii de persoane, cele mai multe dintre acestea cu calificări şi niveluri de 
instruire mai reduse, însoţite, cel mai adesea, de membrii familiei. În fapt, 
aceştia fac şi obiectul remisiilor de persoane către România din ţările în 

care au emigrat. Există şi acorduri bilaterale în acest sens (Germania, Franţa, 
Israel), concomitent cu măsurile din legislaţia românească care vizează 
minimizarea fluxurilor migratorii externe necontrolate. 

4. Există importante diferenţe regionale în ce priveşte emigraţia, 
imigraţia şi mişcarea migratorie pentru muncă, după cum există diferenţe 
apreciabile în ce priveşte localizarea migraţiei pentru muncă, cea mai mare 
parte a acesteia concentrându-se în Bucureşti şi în partea de vest a ţării. 

5. În ce priveşte fluxurile migratorii spre România, s-a produs, de 

asemenea, o modificare. Dacă imediat după 1990 şi o lungă perioadă după 
aceea principalul flux venea dinspre N-E spre centru (Bucureşti) sau spre vest, 
în ultimul timp fluxul principal vine dinspre sud-est (Bulgaria, Turcia) circa 49%, 
cel dinspre N-E (dinspre spaţiul ex-sovietic, asiatic şi african) fiind în jur de 
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43%, restul venind direct din nord spre vest (Ucraina), judeţele din nordul ţării 
cu tendinţe de deplasare spre vest (Ungaria, Austria etc.). 

6. S-au făcut însemnate progrese instituţionale cu deosebire după anul 
2000. În ansamblu, acestea – chiar dacă locuri goale mai sunt – vizează 
pregătirea României în perioada de preaderare pentru a putea să-şi asume 
după aderare şi din perspectiva liberei circulaţii a forţei de muncă răspunderile 
care-i revin ca ţară membră. Deşi în acest domeniu România nu a solicitat o 

perioadă tranzitorie, CE consideră că aceasta va avea o durată de minimum 2 

ani şi maximum 5 ani după aderare (Raport Regulier, 2002). 

7. Întrebarea fundamentală care frământă mediul academic, de afaceri şi 
guvernamental este dacă România ar trebui să devină o ţară exportatoare de 

forţă de muncă, înainte de toate, de creiere. Răspunsul nu este uşor de găsit 

atâta vreme cât mediul economic şi social intern nu va deveni mai sănătos şi 
mai performant, mai amiabil, mai echitabil. Egalitatea în faţa legii, egalitatea de 
oportunităţi şi tratament nu vor deveni valori, norme de convieţuire socială, 
atâta vreme cât corupţia nu va fi strangulată, atâta vreme cât acquis-ul 
comunitar preluat şi transpus nu va fi aplicat. România, care dispune de un 
însemnat potenţial de muncă (circa 15 milioane de persoane în vârstă de 15-64 
de ani), trebuie să-şi concentreze preocupările, eforturile investiţionale spre 
crearea de locuri de muncă de bună calitate, pentru forţă de muncă 
performantă, cu calificări înalte, comparabile cu cele din UE. Competitivitatea 

de piaţă de care vorbesc atât de mult economiştii trebuie să apară şi să se 

manifeste şi pe piaţa educaţiei şi a formării profesionale continue, poate 

una dintre cele mai extinse pieţe. În plus, cooperarea cu românii care lucrează 
în străinătate poate fi un puternic impuls în direcţia performanţei, iar sistemul 
de educaţie în reformare ar trebui să fie mult mai orientat spre noile tehnologii 
ale informaţiei şi comunicaţiilor, educaţia şi formarea profesională pe tot 
parcursul vieţii (life-long learning, LLL) să devină, în fapt, prioritate a politicii 
educaţionale. 

Iată de ce pregătirea pentru integrare şi din perspectiva competitivităţii pe 
piaţa internă a UE implică cu necesitate continuarea eforturilor în câteva direcţii 
esenţiale: 

 compatibilizarea conţinuturilor (curricula) învăţării pe tot parcursul vieţii 
(atenţie la componenta lingvistică); 

 „redescoperirea” dorinţei, a impulsului de a învăţa continuu; 

 sporirea responsabilităţii companiilor în ceea ce priveşte reconversia 
profesională şi ocuparea; 

 continuarea negocierilor şi realizarea de înţelegeri în ce priveşte 
recunoaşterea şi echivalarea studiilor, ca şi transferul unor drepturi 
sociale. 
Atenţia şi acţiunile de pregătire a potenţialilor funcţionari internaţionali 
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este un început bun, dar este limitat, marcat de nonselectivitate pe bază de 
competenţă, şi este oricum prea puţin în raport cu sarcinile şi răspunderile pe 
care România trebuie să şi le asume după aderare. Terenul lor de lucru nu va fi 
Bruxelles-ul, ci România. Numai prin educaţie continuă, atent focalizată pe 
nevoi mai ales complementare, aportul României dintr-unul cantitativ va deveni 
unul calitativ, performant. Iar performanţele interne se vor găsi în performanţe 
ale UE. Altfel, riscăm să rămânem doar un membru al UE de ordinul al II-lea, 
situat nu doar geografic la periferia UE (graniţa de est), ci şi din punctul de 
vedere al capacităţii de asumare a obligaţiilor ce revin ţărilor membre ale UE. 

Altă problemă-întrebare este de ordin metodologic, statistic, de coope-
rare şi colaborare intra şi interinstituţională. Este vorba, pe de o parte, de 
instrumentarul metodologic, de colectare, prelucrare şi difuzare a 

informaţiilor într-o concepţie i-aş spune integrată – demo-economico-

educaţional-socială. Pe de altă parte – subliniem separat această dimensiune, 
deşi este cuprinsă şi în prima – este nevoie de cunoaşterea numărului de 
imigranţi şi de a face distincţia necesară, de fond, între imigranţi şi repatriaţi.  

Problemele la care ne-am referit şi altele care se regăsesc în acţiuni 
iniţiate de MMSS şi ANOFM (PNAO) (sporirea ponderii măsurilor active, o 
serie de noi legi, Codul muncii, programe de măsuri active etc.) sunt destinate 
a întări capacitatea serviciului public de ocupare, astfel încât, după aderare, 

să poată participa cu succes la SERVICES EUROPEENS DE L‟EMPLOI 
(EURES). Oricum, întreaga problematică a liberei circulaţii a forţei de muncă 
se leagă intim de SEO, PNAO, ca instrumente de pregătire a aderării – care nu 
intră doar în competenţa unui minister sau a altuia, ci a guvernului în ansamblul 
său, cu atât mai mult cu cât preşedinţia greacă a UE a iniţiat acţiuni pentru 
elaborarea celei de a doua strategii europene pentru ocupare (2003-2008), a 
PNAO anuale ale fiecărei ţări, astfel încât obiectivele stabilite la Lisabona (în 
martie 2000) să devină realitate atât în ce priveşte competitivitatea, societatea 
cunoaşterii şi informaţiei, cât şi în ce priveşte ocuparea, egalitatea de şanse şi 
tratament, justiţia socială, pe scurt, întărirea – prin educaţie de calitate, muncă 
performantă, competitivitate, distribuţie performantă şi dreaptă totodată – a 
coeziunii sociale a Uniunii Europene lărgite.  

Există evident şi riscuri, mari purtători de furtuni distrugătoare care ar 
putea îndepărta atingerea ţintelor amintite. Dar să sperăm că raţiunea, ca de 
fiecare dată, va fi învingătoare, iar dezvoltarea umană durabilă – o realitate 
pentru generaţiile care vin. 

 



ANEXE 

Anexa nr. 1 

Populaţia pe grupe de vârstă la 1 iulie, 1970-2000 

- persoane - 
Anii Total Grupe de vârstă 

 populaţie sub 15 ani 15-24 ani 25-49 ani 50-59 ani peste 60 ani 

1970 20.252.541 5.251.891 3.309.333 7.197.325 1.815.185 2.678.807 

1971 20.469.658 5.247.889 3.436.821 7.201.554 1.817.870 2.765.524 

1972 20.662.648 5.248.746 3.530.676 7.204.667 1.835.266 2.843.293 

1973 20.827.525 5.248.277 3.601.109 7.207.397 1.861.297 2.909.445 

1974 21.028.841 5.284.384 3.611.958 7.242.423 1.904.648 2.985.428 

1975 21.445.698 5.445.329 3.534.115 7.344.921 2.085.521 3.035.812 

1976 21.445.698 5.445.329 3.534.115 7.344.921 2.085.521 3.035.812 

1977 21.657.569 5.560.308 3.469.044 7.387.714 2.232.430 3.008.073 

1978 21.854.622 5.681.050 3.391.652 7.424.395 2.408.962 2.948.563 

1979 22.048.305 5.811.521 3.309.949 7.486.892 2.533.970 2.905.973 

1980 22.201.387 5.921.713 3.185.539 7.553.861 2.597.774 2.942.500 

1981 22.352.635 6.030.605 3.069.352 7.602.694 2.664.252 2.985.732 

1982 22.477.703 6.069.248 3.006.501 7.640.471 2.707.395 3.054.088 

1983 22.553.074 5.814.259 3.204.924 7.674.400 2.737.144 3.122.347 

1984 22.624.505 5.674.393 3.314.630 7.692.242 2.751.371 3.191.869 

1985 22.724.836 5.602.637 3.408.037 7.690.931 2.762.093 3.261.138 

1986 22.823.479 5.552.912 3.476.889 7.670.026 2.779.006 3.344.646 

1987 22.940.430 5.553.854 3.554.884 7.629.752 2.793.445 3.408.495 

1988 23.053.552 5.553.848 3.639.884 7.572.979 2.802.251 3.484.590 

1989 23.151.564 5.527.531 3.737.382 7.526.262 2.804.955 3.555.434 

1990 23.206.720 5.468.676 3.853.479 7.457.165 2.794.434 3.632.966 

1991 23.185.084 5.328.833 3.974.870 7.442.216 2.730.385 3.708.780 

1992 22.788.969 5.102.253 3.993.599 7.250.853 2.664.111 3.778.153 

1993 22.755.260 4.947.467 3.847.770 7.521.014 2.596.492 3.842.517 

1994 22.730.622 4.802.763 3.801.043 7.680.926 2.544.533 3.901.357 

1995 22.680.951 4.644.441 3.785.274 7.815.912 2.474.355 3.960.969 

1996 22.607.620 4.499.749 3.797.047 7.892.637 2.409.021 4.009.166 

1997 22.545.925 4.375.793 3.792.500 7.948.734 2.360.398 4.068.500 

1998 22..502.803 4.300.170 3.750.234 8.011.757 2.320.073 4.120.569 

1999 22.458.022 4.214.951 3.680.716 8.055.280 2.342.524 4.164.551 

2000 22.435.205 4.098.080 3.617.215 8.116.633 2.383.227 4.220.050 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 
2001, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr. 2 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă la 1 iulie 

Total populaţie =100% 

Anii Grupe de vârstă 

 sub 15 ani 15-24 ani 25-49 ani 50-59 ani 60 ani şi peste 

1970 25,9 16,3 35,5 9,0 13,2 

1971 25,6 16,8 35,2 8,9 13,5 

1972 25,4 17,1 34,9 8,9 13,8 

1973 25,2 17,3 34,6 8,9 14,0 

1974 25,1 17,2 34,4 9,1 14,2 

1975 25,4 16,5 34,2 9,7 14,2 

1976 25,4 16,5 34,2 9,7 14,2 

1977 25,7 16,0 34,1 10,3 13,9 

1978 26,0 15,5 34,0 11,0 13,5 

1979 26,4 15,0 34,0 11,5 13,2 

1980 26,7 14,3 34,0 11,7 13,3 

1981 27,0 13,7 34,0 11,9 13,4 

1982 27,0 13,4 34,0 12,0 13,6 

1983 25,8 14,2 34,0 12,1 13,8 

1984 25,1 14,7 34,0 12,2 14,1 

1985 24,7 15,0 33,8 12,2 14,4 

1986 24,3 15,2 33,6 12,2 14,7 

1987 24,2 15,5 33,3 12,2 14,9 

1988 24,1 15,8 32,8 12,2 15,1 

1989 23,9 16,1 32,5 12,1 15,4 

1990 23,6 16,6 32,1 12,0 15,7 

1991 23,0 17,1 32,1 11,8 16,0 

1992 22,4 17,5 31,8 11,7 16,6 

1993 21,7 16,9 33,1 11,4 16,9 

1994 21,1 16,7 33,8 11,2 17,2 

1995 20,5 16,7 34,5 10,9 17,5 

1996 19,9 16,8 34,9 10,7 17,7 

1997 19,4 16,8 35,3 10,5 18,0 

1998 19,1 16,7 35,6 10,3 18,3 

1999 18,8 16,4 35,9 10,4 18,5 

2000 18,3 16,1 36,2 10,6 18,8 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 
2001, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr. 3 

Evoluţia numărului de migranţi 

 

Anii Persoane 

1970 293.337 

1971 310.946 

1972 338.150 

1973 375.107 

1974 375.094 

1975 299.413 

1976 346.140 

1977 343.366 

1978 353.466 

1979 317.394 

1980 333.884 

1981 324.852 

1982 300.128 

1983 253.892 

1984 231.422 

1985 196.058 

1986 238.505 

1987 199.555 

1988 208.658 

1989 192.900 

1990 786.471 

1991 262.903 

1992 293.182 

1993 240.231 

1994 266.745 

1995 289.491 

1996 292.879 

1997 302.579 

1998 276.154 

1999 275.699 

2000 244.507 

Sursa: Anuarul demografic al României, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr. 4 

Intensitatea migraţiei* pe grupe de vârstă 

- ‰ - 

  Grupa de vârstă(ani) 

Anii Total Sub 

15 ani 

15-19 

ani 

20-24 

ani 

25-29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-44 

ani 

45-49 

ani 

50-54 

ani 

55-59 

ani 

60 şi 

peste 

1970 14,5 7,8 20,7 44,1 34,2 21,6 14,1 10 7 6,3 6,1 5,1 

1971 15,2 8,9 20,4 45,7 36 22 14,5 10,5 7,4 6,5 6,5 5,3 

1972 16,4 12,1 20,3 48,2 37,1 22,4 14,3 10,4 7,6 6,6 6,8 5,3 

1973 18 13,5 19,5 53,4 45,1 26,4 15,9 10,9 7,7 6,4 6,1 5,2 

1974 17,8 13,2 19 54,5 46,4 25,3 15,1 10,3 7,5 6,2 5,8 4,9 

1975 14,1 11,3 14,9 41,8 36,7 19,5 11,7 8 5,8 4,6 4,3 3,4 

1976 16,1 12,6 16,1 48,3 44,7 22,6 13,3 8,9 6,4 4,9 4,3 3,2 

1977 15,9 12,1 15 47,4 44,1 22,7 13,3 8,6 6,3 5,1 4,4 3,2 

1978 16,2 12,3 15 49,1 43,9 22,7 13,4 9,3 6,6 5,4 4,3 3,5 

1979 14,4 9,7 13,5 47,3 41,1 20,9 11,7 8 5,6 4,5 3,6 2,6 

1980 15 10,2 13,8 50,6 43,6 21,8 12,1 8,1 5,7 4,5 3,8 2,7 

1981 14,5 8,8 14,1 52 43,6 21,5 11,1 7,7 5,5 4,4 3,5 2,8 

1982 13,4 7,6 13,8 48,5 40,4 20,2 11 7,4 5,2 4,2 3,3 2,5 

1983 11,3 7,3 10,9 41 33,4 16,9 9,5 6 4,1 3,2 2,7 2 

1984 10,2 7,4 9,3 37 29,8 15,6 8,7 5,3 3,7 2,9 2,4 1,8 

1985 8,6 6,1 8 32 25,5 13,2 7,6 4,7 3,1 2,5 2,2 1,6 

1986 10,4 12,3 8,3 32,4 27,6 15,2 8,7 4,9 3,2 2,6 2,1 1,5 

1987 8,7 9,2 7,5 28,8 23,9 12,6 7,1 4,3 2,9 2,3 1,9 1,4 

1988 9,1 9,8 7,5 26,5 24,9 13,3 7,5 4,7 3,1 2,5 2 1,5 

1989 8,3 8,8 6,4 23,9 23,8 12,8 6,8 4,5 2,7 2,1 1,8 1,2 

1990 33,9 35,9 24,1 65,4 95,5 67 36,3 24,2 16,2 11,8 9,7 5,9 

1991 11,3 10,6 9,4 30,6 30,1 18 10,1 7,1 5 4,2 3,8 2,6 

1992 12,9 11,4 9,2 32,5 34 22 12,7 9,2 6,8 5,8 5 4,1 

1993 10,6 9,9 8,3 27 26,1 17,6 10,2 7,2 5,2 4,6 4 3,3 

1994 11,7 12 9,1 28,3 28,8 20 11,4 7,8 5,7 4,6 4,1 3,2 

1995 12,8 15 10,3 26,1 26,7 20,7 13,2 9,2 6,9 5,8 4,9 3,9 

1996 13 13,5 10,7 25,3 27,3 21,3 13,8 10,1 8 6,7 6,1 4,7 

1997 13,4 16,2 11,4 23,1 27,3 24,3 15,6 10,6 7,6 6,2 5,1 3,7 

1998 12,3 13,1 11 22,6 25,7 20,5 13,5 9,9 7,6 6,6 5,4 3,9 

1999 12,3 12,2 11,7 23,5 24,2 20,3 13,9 10,8 8,4 7,4 5,6 3,6 

2000 10,9 10,6 9,6 19,7 20,4 17,7 12,7 10,6 8,3 7,4 5,7 3,6 

*) Migranţi la 1000 de locuitori din grupa de vârstă respectivă. 
Sursa: Anuarul demografic al României, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr. 5 

Structura populaţiei migrante pe grupe de vârstă 

 

 Grupe de vârstă 

Anii sub 15 ani 15-24 ani 25-49 ani 50-59 ani 60 de ani 

şi peste 

1970 14,0 35,4 42,2 3,8 4,6 

1971 15,0 35,5 40,9 3,8 4,7 

1972 18,8 35,0 38,1 3,6 4,5 

1973 18,9 34,4 39,5 3,1 4,1 

1974 18,6 35,0 39,4 3,1 3,9 

1975 20,2 33,9 39,5 3,0 3,5 

1976 19,9 33,4 41,1 2,8 2,8 

1977 19,6 32,6 41,8 3,1 2,8 

1978 19,8 32,0 42,0 3,3 2,9 

1979 17,8 33,7 43,0 3,2 2,4 

1980 18,1 32,6 43,8 3,3 2,4 

1981 16,3 33,1 44,8 3,3 2,5 

1982 15,3 32,5 46,2 3,4 2,6 

1983 16,6 32,0 45,7 3,2 2,4 

1984 18,2 30,9 45,3 3,2 2,5 

1985 17,3 31,2 45,5 3,3 2,6 

1986 28,5 25,9 40,8 2,8 2,1 

1987 25,6 28,1 41,0 3,0 2,4 

1988 26,0 28,2 40,3 3,0 2,4 

1989 25,2 29,1 40,6 2,8 2,3 

1990 25,0 22,2 46,3 3,8 2,7 

1991 21,5 31,0 39,6 4,1 3,7 

1992 19,8 28,8 41,2 4,9 5,3 

1993 20,4 27,8 42,0 4,6 5,3 

1994 21,7 26,0 43,6 4,1 4,6 

1995 24,1 23,4 42,5 4,5 5,4 

1996 20,7 23,2 44,5 5,3 6,4 

1997 23,4 21,7 45,6 4,4 4,9 

1998 20,3 23,2 45,7 5,0 5,8 

1999 18,6 24,1 46,3 5,5 5,5 

2000 17,7 22,3 47,3 6,5 6,1 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 
2001, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr. 6 

Repartizarea pe perioade a fluxurilor migratorii ale populaţiei în cadrul 

fiecărei grupe de vârstă analizate 

total pe categorii de vârstă = 100 

 Total Grupe de vârstă 

Perioade migranţi sub 15 ani 15-24 ani 25-49 ani 50-59 ani 60 ani şi 

peste  

1970 – 1979 35,8 32,6 41,3 34,0 31,2 34,7 

1980 – 1989 26,5 26,5 27,5 27,0 22,2 17,3 

1990 – 2000 37,7 40,8 31,2 39,0 46,6 48,0 

1970-2000 100 100 100 100 100 100 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 
2001, INS, Bucureşti, 2001. 

 

Anexa nr. 7 

Situaţia migraţiei interne pe sexe şi categorii de vârstă,  

în anii 1970, 1973, 1989, 1990 şi 2000  

 

Ani Sexe Sub 15 

ani 

15-9 

ani 

20-24 

ani 

25-29 

ani 

30-34 

ani 

35-39 

ani 

40-44 

ani 

45-49 

ani 

50-54 

ani 

55-59 

ani 

60 ani 

şi 

peste 

1970 Masculin 21.207 8.978 26.111 24.438 18.587 11.639 8.184 4.677 2.316 3.031 6.262 

 Feminin 19.845 28.521 40.089 19.409 15.386 10.278 6.644 4.487 2.392 3.479 7.377 

1973 Masculin 36.486 7.550 38.506 35.178 21.550 14.061 9.603 5.945 3.303 2.017 6.723 

 Feminin 34.386 28.705 54.385 23.904 15.019 10.775 7.129 4.986 3.620 2.728 8.548 

1989 Masculin 25.255 2.996 14.924 19.316 12.776 6.237 3.354 1.811 1.645 1.076 1.987 

 Feminin 23.300 9.237 28.947 15.205 10.062 5.303 2.682 1.645 1.407 1.337 2.398 

1990 Masculin 103.344 17.444 46.188 66.145 65.250 34.235 18.842 10.442 8.607 6.358 9.527 

 Feminin 92.890 27.770 83.014 67.021 49.131 28.225 15.878 8.916 8.386 6.790 12.068 

2000 Masculin 22.405 5.614 11.947 14.934 14.938 8.152 9.107 7.076 5.374 3.245 6.874 

 Feminin 20.902 10.407 26.592 21.998 17.544 8.129 7.747 6.149 4.412 2.843 8.118 

Sursa: Anuarul demografic al României, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr. 8 

Populaţia pe sexe la 1 iulie 

- persoane - 

Anii Total Masculin  Feminin  

1970 20.252.541 99.45.027 10.307.514 

1971 20.469.658 10.056.431 10.413.227 

1972 20.662.648 10.156.420 10.506.228 

1973 20.827.525 10.243.280 10.584.245 

1974 21.028.841 10.347.995 10.680.846 

1975 21.245.103 10.460.119 10.784.984 

1976 21.445.698 10.564.943 10.880.755 

1977 21.657.569 10.677.731 10.979.838 

1978 21.854.622 10.777.854 11.076.768 

1979 22.048.305 10.875.027 11.173.278 

1980 22.201.387 10.953.637 11.247.750 

1981 22.352.635 11.029.625 11.323.010 

1982 22.477.703 11.091.465 11.386.238 

1983 22.553.074 11.128.723 11.424.351 

1984 22.624.505 11.165.086 11.459.419 

1985 22.724.836 11.214.313 11.510.523 

1986 22.823.479 11.261.467 11.562.012 

1987 22.940.430 11.319.082 11.621.348 

1988 23.053.552 11.374.681 11.678.871 

1989 23.151.564 11.422.472 11.729.092 

1990 23.206.720 11.449.147 11.757.573 

1991 23.185.084 11.435.286 11.749.798 

1992 22.788.969 11.200.695 11.588.274 

1993 22.755.260 11.176.390 11.578.870 

1994 22.730.622 11.156.807 11.573.815 

1995 22.680.951 11.123.977 11.556.974 

1996 22.607.620 11.080.933 11.526.687 

1997 22.545.925 11.041.414 11.504.511 

1998 22.502.803 11.012.110 11.490.693 

1999 22.458.022 10.984.529 11.473.493 

2000 22.435.205 10.968.854 11.466.351 

Sursa: Anuarul demografic al României, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr. 9 

Structura populaţiei migrante pe sexe 

  Masculin Feminin 
Ani Total nr. persoane % nr. persoane % 

1970 293.337 135.430 46,2 157.907 53,8 
1973 375.107 180.922 48,2 194.185 51,8 
1989 192.900 91.377 47,4 101.523 52,6 
1990 786.471 386.382 49,1 400.089 50,9 
2000 244.507 109.666 44,9 134.841 55,1 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 
2001, INS, Bucureşti, 2001. 

 

Anexa nr. 10 

Populaţia pe medii la 1 iulie 

Anii Urban Rural 
 mii persoane % din total mii persoane % din total 

1970 7.465 36,9 12.788 63,1 
1971 7.620 37,2 12.850 62,8 
1972 7.777 37,6 12.886 62,4 
1973 7.939 38,1 12.889 61,9 
1974 8.143 38,7 12.886 61,3 
1975 8.339 39,3 12.906 60,7 
1976 8.556 39,9 12.890 60,1 
1977 9.518 43,9 12.140 56,1 
1978 9.779 44,7 12.076 55,3 
1979 9.886 44,8 12.162 55,2 
1980 10.172 45,8 12.029 54,2 
1981 10.485 46,9 11.868 53,1 
1982 10.872 48,4 11.606 51,6 
1983 11.054 49,0 11.499 51,0 
1984 11.142 49,2 11.483 50,8 
1985 11.370 50,0 11.355 50,0 
1986 11.540 50,6 11.283 49,4 
1987 11.771 51,3 11.169 48,7 
1988 11.962 51,9 11.092 48,1 
1989 12.312 53,2 10.840 46,8 
1990 12.609 54,3 10.598 45,7 
1991 12.552 54,1 10.633 45,9 
1992 12.367 54,3 10.422 45,7 
1993 12.406 54,5 10.349 45,5 
1994 12.428 54,7 10.303 45,3 
1995 12.457 54,9 10.224 45,1 
1996 12.411 54,9 10.197 45,1 
1997 12.405 55,0 10.141 45,0 
1998 12.348 54,9 10.155 45,1 
1999 12.303 54,8 10.155 45,2 
2000 12.244 54,6 10.191 45,4 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 
2001, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr. 11 

Structura fluxurilor migraţiei interne pe medii 

total persoane migrante = 100% 

Anii Urban- 

urban 

Rural – 

urban 

Total stabiliţi 

în urban 

Urban – 

rural 

Rural – 

rural 

Total stabiliţi 

în rural 

1970 20,0 37,5 57,5 10,9 31,6 42,5 

1971 19,0 41,4 60,4   9,8 29,8 39,6 

1972 17,2 39,4 56,6 10,9 32,5 43,4 

1973 17,2 42,7 59,9 10,4 29,7 40,1 

1974 18,0 48,1 66,1   8,9 25,0 33,9 

1975 15,8 45,1 60,9   9,9 29,1 39,1 

1976 17,7 52,4 70,2   7,2 22,6 29,8 

1977 17,5 54,6 72,2   7,1 20,7 27,8 

1978 18,8 56,3 75,1   6,9 18,1 24,9 

1979 19,9 60,8 80,7   5,4 13,9 19,3 

1980 19,5 63,4 82,9   4,8 12,2 17,1 

1981 19,0 65,3 84,3   4,5 11,2 15,7 

1982 19,3 62,6 81,8   5,5 12,7 18,2 

1983 20,0 61,4 81,4   5,4 13,2 18,6 

1984 20,5 58,5 79,0   6,3 14,7 21,0 

1985 20,0 57,4 77,5   6,5 16,1 22,5 

1986 18,1 50,6 68,7   7,6 23,7 31,3 

1987 19,1 53,1 72,2   7,0 20,7 27,8 

1988 18,0 52,5 70,5   6,5 23,0 29,5 

1989 19,2 55,4 74,6   6,4 18,9 25,4 

1990 18,1 69,8 88,0   3,5   8,5 12,0 

1991 20,2 50,3 70,5 10,1 19,4 29,5 

1992 24,3 39,2 63,5 13,7 22,8 36,5 

1993 25,4 35,0 60,4 14,6 25,0 39,6 

1994 25,6 30,5 56,1 18,4 25,5 43,9 

1995 26,1 25,1 51,2 20,8 28,0 48,8 

1996 27,4 24,7 52,1 23,4 24,5 47,9 

1997 25,0 22,6 47,6 26,8 25,6 52,4 

1998 26,0 22,0 48,0 28,5 23,6 52,0 

1999 26,5 21,0 47,6 30,7 21,7 52,4 

2000 23,7 19,5 43,2 33,8 23,0 56,8 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 
2001, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr.12  

Structura populaţiei ocupate pe sectoarele economiei naţionale,  

1970-2000 
- % - 

Sector 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Primar 49,3 46,6 44,2 42,2 40 38,1 35,9 34,7 32,8 31 29,8 29,3 29 29,3 29,2 28,9 

Secundar 30,8 32,8 34,5 36,1 37,7 38,7 40,2 41,5 42,5 43,8 43,8 43,8 44,2 44,3 44,2 44,5 

Terţiar 19,9 20,6 21,3 21,7 22,3 23,2 23,9 23,8 24,7 25,2 26,4 26,9 26,8 26,4 26,6 26,6 

 
- % - 

Sector 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Primar 28,7 28,6 28,4 27,9 29,0 29,7 32,9 35,9 36,4 34,4 35,4 37,5 38,0 41,2 41,4 

Secundar 44,7 44,8 44,7 45,1 43,5 39,9 37,1 35,8 34,4 33,6 34,3 32,0 30,7 28,4 27,3 

Terţiar 26,6 26,6 26,9 27 27,5 30,4 30,0 28,3 29,2 32,0 30,3 30,5 31,3 30,4 31,3 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 2001, 

INS, Bucureşti, 2001. 

 

Anexa nr. 13 

Soldul migratoriu net urban-rural 
persoane 

Anii SOLD urban-rural Sosiţi 

în urban din rural 

Plecaţi din urban 

în rural 

Indice sold 

1970=100 

1970 78.293 110.127 31.834 1,00 

1971 98.232 128.765 30.533 1,25 

1972 96.118 133.105 36.987 1,23 

1973 121.372 160.197 38.825 1,55 

1974 147.002 180.465 33.463 1,88 

1975 105.366 135.028 29.662 1,35 

1976 156.702 181.523 24.821 2,00 

1977 163.121 187.636 24.515 2,08 

1978 174.721 199.017 24.296 2,23 

1979 175.920 193.039 17.119 2,25 

1980 195.383 211.572 16.189 2,50 

1981 197.614 212.130 14.516 2,52 

1982 171.408 187.772 16.364 2,19 

1983 142.091 155.818 13.727 1,81 

1984 120.628 135.290 14.662 1,54 

1985 99.859 112.563 12.704 1,28 

1986 102.717 120.761 18.044 1,31 

1987 91.983 106.035 14.052 1,17 

1988 95.967 109.569 13.602 1,23 
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Anii SOLD urban-rural Sosiţi 

în urban din rural 

Plecaţi din urban 

în rural 

Indice sold 

1970=100 

1989 94.494 106.932 12.438 1,21 

1990 521.422 549.132 27.710 6,66 

1991 105.789 132.360 26.571 1,35 

1992 74.701 114.954 40.253 0,95 

1993 48.910 84.063 35.153 0,62 

1994 32.344 81.327 48.983 0,41 

1995 12.500 72.710 60.210 0,16 

1996 3.683 72.267 68.584 0,05 

1997 -12.588 68.491 81.079 -0,16 

1998 -17.998 60.620 78.618 -0,23 

1999 -26.620 57.986 84.606 -0,34 

2000 -34.938 47.693 82.631 -0,45 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 2001, 

INS, Bucureşti, 2001. 

 

Anexa nr. 14 

Soldul migratoriu net* pe regiuni, în perioada 1970-2000 

persoane 
Regiunea Soldul net migratoriu 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Nord-Est -10.605 -11.541 -11.425 -14.850 -16.202 -10.882 -18.328 -18.444 -19.802 -19.484 -20.590 -20.279 -18.389 -14.627 -13.724 -10.976 

Sud-Est 344 -1.290 -2.064 -618 -807 -1.528 32 -765 -1.181 977 -671 -923 -860 -648 -2.750 -1.117 

Sud -2.539 -7.815 -7.674 -15.877 -16.164 -3.241 -3.333 -15.461 -15.507 -10.189 -12.396 -11.847 -10.433 -7.197 -7.872 -3.816 

Sud-Vest -1.958 -2.203 -1.331 -819 -1.723 -227 -3.115 -5.071 -5.399 -4.842 -5.164 -4.888 -3.954 -2.863 -2.340 -1.841 

Vest 4.016 2.127 1.775 2.033 3.724 6.962 8.718 7.855 8.529 7.180 6.748 8.266 8.325 6.574 5.536 7.391 

Nord-Vest -1.724 -2.003 -1.417 -1.943 -2.165 -2.262 -4.389 -1.994 -2.474 -2.215 -1.570 -2208 -2.268 -1.952 -782 -1.539 

Centru -1.245 392 309 644 1.400 360 4.339 4.514 6.822 8.091 8.137 6.928 4.894 3.733 3.502 2.268 

Bucureşti 13.738 22.336 21.827 31.437 31.937 10.818 16.077 29.366 29.012 20.476 25.430 24.951 22.685 16.980 18.434 9.633 
 

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Nord-Est -13.666 -12.199 -15.725 -11.973 -97.167 -19.851 -16.538 -10.593 -6.835 -3.757 -5.537 -1.176 -1.637 -1.099 -1.247 

Sud-Est 1.206 1.037 4.931 606 2.177 -435 -383 524 -326 400 153 766 1.101 141 -503 

Sud -4.273 -4.397 -4.187 -3.610 -75.198 -9.398 -5.864 -4.248 -3.096 -1.504 -1.041 394 263 1.040 2.038 

Sud-Vest -2.602 -2.032 -2.742 -2.244 -27.918 -4.101 -3.609 -1.340 -.706 -860 49 -164 -131 667 576 

Vest 9.499 7.962 9.174 6.261 50.420 14.016 12.073 7.084 5.720 5.349 5.362 997 923 258 1.934 

Nord-Vest -2.948 -1.994 -2.237 -1.368 -15.203 -3.646 -3.702 -2.102 -2.336 -2.17.0 -1.837 -2.138 -1.555 -1.074 -1.205 

Centru 2.545 2.327 1.567 2.884 23.005 4.730 4.680 1.673 1.374 -8 875 122 -849 -809 -18 

Bucureşti 10.242 9.298 9.220 9.444 139.874 18.682 13.336 9.002 6.206 2.550 1.976 1.199 1.885 906 -1.575 

*) calculat ca diferenţă între sosiţi şi plecaţi. 
Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 

2001, INS, Bucureşti, 2001. 
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Anexa nr. 15 

Indicele de evoluţie a soldului migratoriu net, pe judeţe (1970=100) 

- % - 
Regiunea 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Nord-Vest 100,0 116,2 82,2 112,7 125,6 131,2 254,6 115,7 143,5 128,5 91,1 128,1 131,6 113,2 45,4 89,3 

SUD-VEST 100,0 112,5 68,0 41,8 88,0 11,6 159,1 259,0 275,7 247,3 263,7 249,6 201,9 146,2 119,5 94,0 

Sud 100,0 307,8 302,2 625,3 636,6 127,6 131,3 608,9 610,8 401,3 488,2 466,6 410,9 283,5 310,0 150,3 

NORD-EST 100,0 108,8 107,7 140,0 152,8 102,6 172,8 173,9 186,7 183,7 194,2 191,2 173,4 137,9 129,4 103,5 

SUD-EST 100,0 -375,0 -600,0 -179,7 -234,6 -444,2 9,3 -222,4 -343,3 284,0 -195,1 -268,3 -250,0 -188,4 -799,4 -324,7 

Centru 100,0 -31,5 -24,8 -51,7 -112,4 -28,9 -348,5 -362,6 -548,0 -649,9 -653,6 -556,5 -393,1 -299,8 -281,3 -182,2 

Vest 100,0 53,0 44,2 50,6 92,7 173,4 217,1 195,6 212,4 178,8 168,0 205,8 207,3 163,7 137,8 184,0 

Bucureşti 100,0 162,6 158,9 228,8 232,5 78,7 117,0 213,8 211,2 149,0 185,1 181,6 165,1 123,6 134,2 70,1 
 

Regiunea 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Nord-Vest 171,0 115,7 129,8 79,4 881,8 211,5 214,7 121,9 135,5 125,9 106,6 124,0 90,2 62,3 69,9 

Sud-Vest 132,9 103,8 140,0 114,6 1425,8 209,4 184,3 68,4 36,1 43,9 -2,5 8,4 6,7 -34,1 -29,4 

Sud 168,3 173,2 164,9 142,2 2961,7 370,1 231,0 167,3 121,9 59,2 41,0 -15,5 -10,4 -41,0 -80,3 

Nord-Est 128,9 115,0 148,3 112,9 916,2 187,2 155,9 99,9 64,5 35,4 52,2 11,1 15,4 10,4 11,8 

SUD-EST 350,6 301,5 1433,4 176,2 632,8 -126,5 -111,3 152,3 -94,8 116,3 44,5 222,7 320,1 41,0 -146,2 

Centru -204,4 -186,9 -125,9 -231,6 -1847,8 -379,9 -375,9 -134,4 -110,4 0,6 -70,3 -9,8 68,2 65,0 1,4 

Vest 236,5 198,3 228,4 155,9 1255,5 349,0 300,6 176,4 142,4 133,2 133,5 24,8 23,0 6,4 48,2 

Bucureşti 74,6 67,7 67,1 68,7 1018,2 136,0 97,1 65,5 45,2 18,6 14,4 8,7 13,7 6,6 -11,5 

Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, 
2001, INS, Bucureşti, 2001. 

 

Anexa nr. 16 

Soldul net migratoriu* pe judeţe persoane 
- persoane - 

Judeţul 1970-1974 1996-2000 Judeţul 1970-1974 1996-2000 

Alba -6.273 -3.628 Giurgiu -8.105 1.782 

Arad 5.344 11.979 Gorj -877 500 

Argeş 4.936 -1.404 Harghita 1.297 -1.051 

Bacău -12.794 -278 Hunedoara -5.702 -11.504 

Bihor 867 1.543 Ialomiţa -9.416 1.525 

Bistriţa-Năsăud -4.191 -4.417 Iaşi -1.123 1.720 

Botoşani -19.655 -1.599 Ilfov 10.838 5.137 

Braşov 10.710 -775 Maramureş 3.515 -8.066 

Brăila -1.852 2.220 Mehedinţi 1.087 419 

Buzău -9.539 -771 Mureş -5.804 2711 

Caraş-Severin 1.918 -1.668 Neamţ -4.310 -2.604 

Călăraşi -15.657 1.840 Olt -4.817 -2.604 

Cluj 1.056 4.662 Prahova -2.753 -1.100 

Constanţa 12.356 5.008 Satu-Mare -3.151 901 

Covasna 826 -66 Sălaj -7.348 -2.432 

Dâmboviţa -2.829 370 Sibiu 744 2.130 

Dolj 288 2.854 Suceava -7.667 -2.742 

Galaţi 6.407 -1.448 Teleorman -16.245 -319 
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Judeţul 1970-1974 1996-2000 

Timiş 12.115 10.667 

Tulcea -3.772 -1.433 

Vaslui -19.074 -5.193 

Vâlcea -3.715 -172 

Vrancea -8.035 -1.918 

Bucureşti 110.437 -746 

*) Calculat ca sosiri-plecări din judeţul respectiv. 
Sursa: Calcule realizate pe baza informaţiilor din Anuarul demografic al României, INS, 

Bucureşti, 2001. 

 

Anexa nr. 17 

Cetăţeni străini cu rezidenţă temporară în România* 
- în persoane - 

  Asist.   Training  Scopuri Alte  

Cetăţenie Total tehnică Afaceri An 

pregăt. 

Elevi Studenţi Doctori Speciali-

zare 

Profesori umanitare, 

culte 

scopuri 

Total din 
care: 

61879 6105 28740 702 3195 12866 482 527 537 2800 5925 

Albania 716 10 29 37 159 434 4 16 1 3 23 

Algeria 74 4 22 0 2 2 13 2 0 0 29 

Australia 156 41 49 0 2 5 0 0 4 21 34 

Austria 505 153 224 0 7 8 0 1 7 32 73 

Belgia 242 49 95 0 1 8 1 1 6 18 63 

Brazilia 89 2 21 1 2 2 0 0 0 35 26 

Bulgaria 410 47 46 33 7 221 3 12 2 3 36 

Canada 512 245 104 1 3 17 0 0 9 58 75 

China 6.722 75 6.415 38 20 13 8 8 4 3 138 

Cipru 174 26 80 3 1 43 0 0 0 0 21 

Croaţia 70 31 23 0 0 1 0 0 1 3 11 

Cehia 110 58 14 0 1 2 0 0 9 2 24 

Danemarca 145 41 54 0 0 1 0 2 0 20 27 

Egipt 726 21 434 5 7 111 5 5 1 0 137 

Anglia 1.339 512 299 0 3 15 0 1 55 284 170 

Franţa 1.361 473 420 0 16 21 0 8 23 106 294 

Germania 2.722 697 1.142 3 30 157 9 11 62 254 357 

Grecia 5.199 211 544 19 8 4.165 15 27 4 6 120 

Olanda 474 161 179 0 2 1 0 3 1 62 65 

Ungaria 254 57 67 1 4 38 0 2 2 17 66 

Iordania 1.645 22 1.157 12 3 188 28 17 0 1 217 

Irak 2.248 9 2.016 3 29 16 18 3 20 0 134 

Iran 2.102 31 1.481 12 4 182 14 116 5 0 257 

Israel 1.057 117 304 32 14 452 5 7 1 8 117 

Italia 4.584 1.149 2.598 0 8 22 1 2 14 350 440 

Japonia 183 83 20 2 1 4 2 0 3 5 63 

Coreea 432 172 56 1 16 4 5 0 4 58 116 

Liban 2.007 27 1.598 9 34 79 3 20 18 1 218 

Libia 125 7 26 3 34 5 2 18 1 0 29 

Macedonia 169 16 14 29 6 93 3 1 2 0 5 

Maroc 416 7 35 32 2 303 7 9 0 0 21 

Moldova 6.897 20 69 87 2.537 3.810 227 75 5 0 67 

N. Zeelandă 38 10 6 0 0 0 0 0 3 12 7 

Norvegia 85 24 10 0 0 5 0 3 2 15 26 

Palestina 448 3 174 7 6 169 4 20 0 0 65 

Polonia 134 24 26 0 0 8 1 21 8 17 48 
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  Asist.   Training  Scopuri Alte  

Cetăţenie Total tehnică Afaceri An 

pregăt. 

Elevi Studenţi Doctori Speciali-

zare 

Profesori umanitare, 

culte 

scopuri 

Rusia 160 25 73 0 2 26 3 1 0 1 29 

Siria 3.351 32 2.595 24 22 169 12 28 22 0 447 

Spania 183 53 66 0 1 7 0 4 16 18 18 

Suedia 352 45 148 0 4 36 1 4 3 40 71 

Elveţia 354 53 68 0 2 3 1 1 4 74 48 

Tunisia 86 9 19 4 1 43 1 4 0 1 4 

Turcia 5.187 345 4.236 6 41 38 0 2 62 24 433 

Ucraina 1.247 36 44 254 77 696 18 10 0 5 107 

SUA 2.325 437 174 3 23 63 3 1 139 1097 385 

Yemen 162 17 39 3 1 57 4 19 0 0 22 

Iugoslavia 1.034 108 33 0 17 271 26 26 0 7 246 

* Include diverse categorii de emigranţi: experţi pentru asistenţă tehnică, oameni de 
afaceri, elevi, studenţi, studii doctorale, stagii de specializare, profesori, scopuri 
umanitare etc. 

Sursa: OECD – SOPMI – Corespondentul pentru România; date Ministerul de Interne. 

 

 

Anexa nr. 18 

PERMIS DE MUNCĂ 

Fila 1 
   

sect.0 verso 
ROMÂNIA  
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale  
PERMIS DE MUNCĂ  
Seria…………….Nr……………… Este salariat la………………………… 
Numele…………………………… ………………………………………… 
Prenumele………………………… Cu sediul în …………………………… 
Data naşterii……………………… ………………………………….….…. 
Locul naşterii…………………….. În funcţia ……………………………… 
Cetăţenia………………………….  
Paşaport     Seria…….. Nr. ……….  
Eliberat de ……………………….  
Valabil până la …………………… Data emiterii ………………………… 
  

Fila 2 
sect.0 verso 

Anul………………………………. Anul …………………………………… 
Viza 
Semestrul I 

Viza 
Semestrul II 

Viza 
Semestrul I 

Viza 
Semestrul II 

Anul………………………………. Anul …………………………………… 
Viza 
Semestrul I 

Viza 
Semestrul II 

Viza 
Semestrul I 

Viza 
Semestrul II 

Sursa: MMSS. 
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Anexa nr. 19 

Acorduri bilaterale între România şi alte ţări privind migraţia externă 

temporară 

Data încheierii 

acordului/ 

convenţiei 

Acord/convenţie 

31.07.1990 Convenţia cu RFG pentru lucrători detaşaţi şi lucrători implicaţi în 
realizarea unor proiecte 

12.05.1992 Convenţia cu Germania pentru lucrători pentru o durată prestabilită 
(predeterminată) 

13.09.1999 Acord între MMPS şi Oficiul Federal de Forţă de Muncă din 
Germania pentru stagii de scurtă durată de calificare şi, respectiv, 
de limbă 

25.11.1999 Acord cu Elveţia privind ucenicia 

09.05.2000 Acord cu Ungaria privind lucrătorii sezonieri 

19.07.2001 Acord cu Portugalia pentru contracte de lucru pe perioade 
determinate 

20.07.2001 Acord cu Luxemburg pentru schimburi de ucenici 

23.01.2002 Acord cu Spania pentru fluxuri regulate şi organizate de lucrători 

Sursa: Informaţii MMSS. 

 

Anexa nr. 20 

Imigraţia în Uniunea Europeană, în perioada 1995-1999 
Ţara de  Ţări de imigraţie 

origine Belgia Ger-

mania 

Dane-

marca 

Spania  Fin-

landa 

Franţa Grecia Italia Luxem-

burg 

Olanda Austria Portu-

galia 

Suedia Regatul 

Unit 

Total 

Belgia  2.026 130 889 13 409 111 357 1.164 1.727 150 109 81 2..211 9.377 

Germania 3.126  1.556 4.567 166 635 908 2.477 696 4.769 6.278 603 992 7.849 34.622 

Danemarca 408 2.697  232 60 83 166 182 146 362 194 31 1.301 3.500 9.362 

Spania  1.098 7.535 432  45 530 42 968 117 1.002 288 501 212 3.926 16.696 

Finlanda 411 3.241 385 441  62 119 162 94 403 260 32 2.981 1.634 10.225 

Franţa 6.943 14.637 641 1.895 87  476 1.891 1.766 1.701 657 386 470 14.517 46.067 

Grecia 620 17.894 103 38 28 83  736 74 595 465 9 231 8.163 29.039 

Irlanda 317 4.042 135 138 15 119 40 167 86 566 113 23 111 1.457 7.329 

Italia 2.665 40.905 488 1.427 67 851 367  543 1.238 1.288 193 253 4.655 54.940 

Luxemburg 211 570 1 15 1 15 5 30  18 32 6 2 0 906 

Olanda 6.702 7.201 617 851 54 199 268 459 255  538 233 318 2.922 20.617 

Austria 215 11.087 126 237 15 67 144 420 43 308  27 75 1.721 14.485 

Portugalia 1.601 24.592 83 1.127 7 1.973 16 334 2.080 704 455  62 1.695 34.729 

Suedia 578 3.558 1.312 463 677 137 246 523 142 563 407 58  3.034 11.698 

Regatul Unit 2.824 13.924 1.338 3.465 178 864 1.175 1.296 363 4.565 931 572 930  32.425 

Total ţări UE 27.719 153.909 7.347 15.785 1.413 6.027 4.083 10.002 7.569 18.521 12.056 2.783 8.019 57.284 332.517 

Bulgaria 166 6.850 69 228 19 127 1.533 960 22 171 629 12 100 563 11.449 

Cehia 94 8.736 84 49 14 55 116 432 23 220 1.316 5 49 1.041 12.234 

Estonia 29 1.156 235 6 706 4 11 32 20 24 11 0 176 0 2.410 

Ungaria 198 14.903 120 37 55 89 127 367 71 361 2.009 8 165 937 19.447 

Letonia 28 2.014 249 5 27 6 26 52 5 37 32 1 102 518 3.102 

Lituania 39 2.596 297 13 25 19 72 44 3 87 30 2 85 145 3.457 

Polonia 990 74.967 547 349 28 692 470 2.809 64 1.215 5.325 9 696 351 88.512 

România 407 18.355 172 528 35 489 944 5.259 54 349 1.657 19 271 636 29.175 

Slovacia 81 7.331 30 27 7 40 53 380 10 149 1.694 0 32 2.291 12.125 
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Ţara de  Ţări de imigraţie 

origine Belgia Ger-

mania 

Dane-

marca 

Spania  Fin-

landa 

Franţa Grecia Italia Luxem-

burg 

Olanda Austria Portu-

galia 

Suedia Regatul 

Unit 

Total 

Slovenia 21 3.100 13 8 1 12 8 180 4 24 670 2 14 0 4.057 

Total ţări 

candidate 

2053 140008 1816 1250 917 1533 3360 10515 276 2.637 13.373 58 1690 6482 185.968 

Elveţia 199 3.334 113 418 22 521 169 592 32 237 472 58 92 855 7.114 

Norvegia  267 772 1.520 278 57 27 80 74 24 301 114 24 1.661 2.052 7.251 

Algeria 386 1.755 42 563 25 11.411 20 2.536 14 174 115 6 61 142 17.250 

Brazilia 309 3..934 167 751 16 387 80 2.320 36 591 262 678 183 728 10.442 

Canada 452 2.041 233 65 61 583 145 192 32 554 207 47 194 4.244 9.050 

Chile 115 542 45 379 8 72 19 254 5 72 28 9 338 113 1.999 

Columbia 152 731 131 2.346 29 219 28 1.048 8 476 75 11 234 963 6.451 

India 477 5.549 270 206 74 599 79 2.258 20 680 645 34 269 7.704 18.864 

Iran 83 6.618 432 77 224 268 69 216 18 807 1.072 4 1.249 789 11.926 

Irak 0 6.951 1.459 38 372 184 112 31 9 1.808 603 2 4.153 147 15.869 

Japonia 864 5.185 249 102 58 870 60 621 47 1.291 299 39 266 6.606 16.557 

Liban 107 2.382 132 33 7 536 178 178 4 62 47 4 239 33 3.942 

Maroc 4.105 4.352 225 7.971 45 10.644 47 14.061 40 4.413 104 18 173 0 46.198 

Pakistan 174 3.818 406 198 28 437 83 1.292 4 416 220 9 103 5.565 12.753 

Filipine 477 2.313 203 387 52 566 160 5.425 25 553 393 15 279 1.895 12.743 

Somalia 0 748 1.880 15 307 47 2 953 1 867 50 0 832 97 5.799 

Thailanda 263 2.313 453 15 130 161 25 .230 19 485 247 5 531 1.684 6.561 

Tunisia 270 2.107 35 28 14 3.891 28 3.417 17 163 159 1 86 16 10.232 

Turcia 1.612 60.592 1.172 30 150 4.922 204 409 26 5.272 6.345 7 807 1.880 83.428 

Statele Unite 3.003 15.686 1.309 493 190 1.772 1.024 1.086 253 2.983 1.054 250 949 14.987 45.039 

Alte ţări 9.933 253.427 12.089 14.203 3.656 18.462 9.396 56.920 1.643 32.830 23.458 2.524 11.387 78.054 527.982 

Total 53.020 679.067 31.728 45.631 7.855 64.139 19.451 114.630 10.122 76.193 61.398 6.586 33.795 192.320 1395.935 

Sursa: Les Flux migratoires internationaux en Europe, Eurostat, New Cronos. 

 

Anexa nr. 21 

Contracte de muncă în străinătate  

Ţara Anul Contracte sezoniere Contracte generice Total 

  număr % număr %  

Germania 2002 
2003 

19.350 
… 

99% 
- 

134 
… 

1% 
- 

19.484 
  2.635 

Spania 2002 
2003 

  1.912 
  3.616 

70% 
100 

804 
- 

30% 
- 

  2.716 
  3.616 

Elveţia 2002 
2003 

… 
… 

- 
- 

… 
… 

- 
- 

    133 
      19

*
 

Israel 2002 … - … -       852
**
 

*Aprobate; se află în mediere încă 15 contracte. 
**3012 contracte confirmate de Ambasada statului Israel la Bucureşti, dar nu s-au 
obţinut vize de lucru prin OMFM. 
Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, 2003. 
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Anexa nr. 22 

Forţa de muncă angajată în străinătate, pe sexe, în 2002 

 

Ţara 

 

Anul 

 

Tipul 

Persoane ce au 

lucrat în  

 

din care 

  contrac-

tului 

străinătate pe 

bază de contract 

bărbaţi 

 

% femei % 

Germania 2002 
 
 

2003 

sezonier 
generic 

total 
total 

19.350 
134 

19.484 
2.635 

9.791 
84 

9.875 
870 

51 
63 
51 
33 

9.559 
50 

9.609 
1.765 

49 
37 
49 
67 

Spania 2002 
2003 

total 
total 

2.716 
3.616 

2.032 
3.146 

75 
87 

684 
470 

25 
13 

Elveţia 2002 
2003 

total 
aprobate 

în mediere 

133 
19 
15 

35 
3 
5 

26 
16 
33 

98 
16 
10 

74 
84 
67 

Israel 2002 procesate 
de ANOFM 

852 852 100 - - 

Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. 

 

Anexa nr. 23 

Forţa de muncă angajată în străinătate, pe grupe de vârstă 

 

   Din care: 

Ţara Anul Total 18-25 ani 26-35 ani 36-45 ani Peste 45 

ani 

Germania 2002 
 

2003 

19.350 
    134 
2.635 

3.886  
… 

553  

9.406  
… 

1265 

4.509 
… 

632 

1.549  
… 

185  

Spania 2002 
2003 

2.716 
3.616 

1.765  761  190 

   3.616  - 

Elveţia 2002 
2003 

133 
19 
15 

19 (14%) 
- 

3 (20%) 

114  
19* 
12* 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Israel 2002 852 67 (8%) 389 (46%) 243 (29%) 153 (17%) 

a) sezoniere; b) generice; c) aprobate; d) în mediere. 
*26-30 de ani; 
Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. 
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Anexa nr. 24 

Forţa de muncă angajată în străinătate,  

pe domenii de activitate 

  Domenii de activitate (%) 

Ţara Anul Agricul-

tură 

Hoteluri+ 

gastro-

nomie 

Expozanţi Sănătate Construc-

ţii şi 

industrie 

Altele 

Germania 2002 
2003 

76 
74 

16 
19 

6 
7 

2 
- 

- 
- 

- 
- 

Spania 2002 
2003 

70 
100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30 
- 

- 
- 

Elveţia 2002 
2003 

aprobate 
în mediere 

2 
 
- 
3 

20** 
 
- 
1 

- 
 
- 
- 

76 
 

18*** 
11 

2* 
 
- 
- 

- 
 

1**** 
- 

Israel 2002 - - - - 100* - 

* construcţii. 
** gastronomie. 
***17 asistente medicale + 1 medic. 
****1 economist. 
Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. 

 

 

Anexa nr. 25 

Persoane străine ce au lucrat în România pe bază de permise de muncă 

Tipuri de permise 2002 2003 

de muncă număr % Număr % 

- permise noi 568 39 182 44 

- permise prelungite 873 61 234 56 

Total 1.441 100 416 100 

Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. 
 
 

Anexa nr. 26 

Persoane străine ce au lucrat în România  

pe bază de permise de muncă, pe sexe 

 2002 2003 

 număr % număr % 

- bărbaţi 1.132 79 365 88 

- femei 309 21 51 12 

Total 1.441 100 416 100 

Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. 
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Anexa nr. 27 

Persoane străine ce au lucrat în România pe bază de permise de muncă,  

pe grupe de vârstă 

 2002 2003 

 număr % număr % 

18-25 ani 144 10 38 9 

26-35 ani 589 41 183 44 

36-45 ani 380 26 98 24 

Peste 45 328 23 97 23 

Total 1.441 100 416 100 

Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. 

 

Anexa nr. 28 

Persoane străine ce au lucrat în România pe bază de permise de muncă,  

pe domenii de activitate 

 2002 2003 

 număr % număr % 

- producţie 519 36 144 35 

- comerţ 389 27 145 35 

- jocuri de noroc 89 6 14 3 

- cultură 96 7 19 4,5 

- bănci 53 4 4 1 

- servicii 124 9 45 11 

- turism 21 1 2 0,5 

- construcţii 103 7 34 8 

- telefonie/transporturi 47 3 9 2 

Total 1.441 100 416 100 

Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. 

Anexa nr. 29 

Persoane străine ce au lucrat în România pe bază de permise de muncă, 

pe ţara de provenienţă 

 

Ţara de provenienţă 2002 2003 

 număr % număr % 

Turcia 483       33,5 131 31,5 

Franţa 127 8,8 60 14,4 

Liban 103 7,1 7 1,7 

Grecia 76 5,3 17 4,1 

Italia 69 4,8 26 6,3 

China 65 4,5 14 3,4 

Germania 61 4,2 17 4,1 

India 59 4,1 3 0,7 

Moldova 41 2,8 11 2,6 
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Ţara de provenienţă 2002 2003 

 număr % număr % 

Siria 29 2,0 4 1,0 

Ucraina 27 1,9 6 1,4 

Marea Britanie 25 1,7 7 1,7 

Ungaria 21 1,5 4 1,0 

Israel 20 1,4 12 2,9 

Rusia 18 1,2 4 1,0 

Iugoslavia 17 1,2 4 1,0 

Suedia 16 1,1 2 0,5 

Finlanda 15 1,0  0,0 

SUA 14 1,0 4 1,0 

Bulgaria 14 1,0 8 1,9 

Egipt 13 0,9 1 0,2 

Austria 13 0,9 10 2,4 

Iordan 10 0,7 3 0,7 

Olanda 8 0,6 3 0,7 

Spania 8 0,6 2 0,5 

Japonia 6 0,4 2 0,5 

Elveţia 6 0,4 -  

Australia 6 0,4 1 0,2 

Coreea 5 0,3 -  

Canada 5 0,3 2 0,5 

Croaţia 4 0,3 -  

Belgia 4 0,3 3 0,7 

Albania 4 0,3 -  

Pakistan 3 0,2 -  

Macedonia 3 0,2 2 0,5 

Africa de Sud 4 0,3 3 0,7 

Niger 3 0,2 -  

Danemarca 3 0,2 -  

Palestina 3 0,2 1 0,2 

Argentina 2 0,1 6 1,4 

Kazahstan 2 0,1 -  

Malaiezia 2 0,1 -  

Ghana 2 0,1 1 0,2 

Tanzania 1 0,1 -  

Maroc 1 0,1 -  

Slovacia 1 0,1 -  

Cap Verde 1 0,1 -  

Bosnia 1 0,1 -  

Venezuela 1 0,1 1 0,2 

Sudan 1 0,1 -  

Cehia 1 0,1 -  

Armenia 1 0,1 -  

Brazilia 1 0,1 -  
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Ţara de provenienţă 2002 2003 

 număr % număr % 

Camerun 1 0,1 -  

Mauritania 1 0,1 -  

Congo 1 0,1 1 0,2 

Malta 1 0,1 -  

Senegal 1 0,1 -  

Cuba 1 0,1 -  

Vietnam 1 0,1 3 0,7 

Columbia 1 0,1 -  

Irlanda 1 0,1 1 0,2 

Tunisia 1 0,1 -  

Ecuador 1 0,1 1 0,2 

Filipine 1 0,1 -  

Benin -  1 0,2 

Cipru -  1 0,2 

Iran -  6 1,4 

Irak -  1 0,2 

Polonia -  4 1,0 

Serbia -  1 0,2 

Libia -  4 1,0 

Thailanda -  10 2,4 

Ţări UE 426 29,6 148 35,6 

CEE 37   2,6 16 3,8 

Canada, SUA, 
Japonia 

25   1,7 10 2,4 

TOTAL 1.441 100 416 100 

Sursa: Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă. 
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Anexa nr. 30 

Structura emigranţilor în funcţie de ţara de destinaţie  

 
total emigranţi = 100% în fiecare an 

Anul Austria Canada Franţa Israel Italia Germania SUA Ungaria Alte ţări 

1980 2,70 2,13 1,59 4,78 1,40 62,38 12,91 1,37 10,73 

1981 2,96 2,72 1,87 5,15 1,44 57,03 12,36 1,38 15,08 

1982 2,34 2,81 2,35 6,50 1,71 53,80 12,53 2,03 15,94 

1983 1,36 2,27 2,09 5,13 0,94 60,40 14,24 1,74 11,83 

1984 1,16 2,37 1,53 6,70 0,81 57,76 14,85 2,59 12,23 

1985 1,95 2,72 1,46 5,12 0,97 56,70 15,25 2,79 13,04 

1986 6,43 2,44 1,61 5,19 1,24 52,07 10,13 4,47 16,42 

1987 4,90 3,25 1,49 5,81 1,11 52,72 11,78 4,33 14,62 

1988 4,14 2,47 1,43 3,98 1,03 37,38 8,21 28,23 13,12 

1989 3,63 2,78 1,05 3,59 0,67 42,01 8,66 26,99 10,61 

1990 3,57 1,95 1,68 1,27 1,17 68,22 5,08 10,97 6,10 

1991 10,48 3,76 3,42 1,18 3,16 45,29 13,07 10,02 9,61 

1992 10,54 5,11 3,96 1,49 1,69 44,34 6,74 15,17 10,96 

1993 7,03 10,44 5,08 1,76 3,50 37,27 6,75 19,92 8,27 

1994 7,33 8,88 4,59 2,43 9,21 40,13 6,29 10,38 10,77 

1995 8,86 8,90 5,60 1,23 8,55 35,09 8,93 9,77 13,06 

1996 4,25 9,86 10,13 1,94 7,62 30,04 14,78 6,90 14,48 

1997 7,78 11,69 5,73 2,78 8,55 29,12 14,34 6,24 13,78 

1998 5,37 11,09 4,82 3,21 10,70 22,23 16,35 7,45 18,77 

1999 3,72 12,91 5,53 2,59 11,24 18,82 18,95 6,15 20,11 

2000 1,83 17,07 5,48 2,93 14,52 15,02 18,46 5,97 18,71 

Sursa: Date INS. 
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Anexa nr. 31 

Structura emigraţiei pe naţionalităţi  

(grupuri etnice), în perioada 1980-1999 

 

Anul Români Germani Unguri Evrei Alţii 

1980 33,49 55,07 5,62 4,40 1,43 

1981 39,55 47,63 6,36 4,83 1,63 

1982 40,00 44,94 7,61 5,75 1,70 

1983 36,47 51,11 6,45 4,51 1,46 

1984 35,68 48,25 8,50 5,78 1,78 

1985 37,70 47,01 8,93 4,25 2,11 

1986 35,50 41,62 15,63 4,10 3,14 

1987 39,35 39,90 13,18 4,37 3,20 

1988 34,56 28,78 31,43 2,81 2,43 

1989 35,65 35,29 24,42 2,44 2,21 

1990 24,64 61,98 11,39 0,77 1,22 

1991 43,72 35,25 16,97 1,17 2,89 

1992 58,12 28,42 11,31 0,72 1,44 

1993 47,78 32,23 17,38 1,20 1,41 

1994 59,17 23,71 14,63 1,03 1,45 

1995 72,86 11,32 14,05 0,51 1,26 

1996 77,89 10,75 9,78 0,89 0,69 

1997 84,65 6,38 7,32 0,68 0,97 

1998 86,69 4,42 6,94 1,13 0,82 

1999 89,59 3,10 5,53 0,88 0,91 

2000 91,09 2,54 5,34 0,45 0,59 

Sursa: Prelucrări pe baza datelor CNS. 
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Anexa nr. 32 

Cereri de azil pentru ţări din Uniunea Europeană 1992-2001* 

 

Ţara 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 TOTAL 

Iugoslavia 210.907 88.228 47.683 46.105 32.001 40.994 71.185 83.444 36.564 22.816 679.927 

România 115.556 87.145 21.422 13.943 8.964 10.300 8.450 7.811 6.954 4.907 285.452 

Turcia 35.240 24.388 25.019 40.055 36.918 31.466 19.797 17.629 25.472 27.294 283.278 

Irak 11.085 9.892 9.789 14.806 22.295 35.173 31.216 25.328 38.852 40.577 239.013 

Afganistan 7.660 7.920 9.185 11.166 11.344 14.515 15.117 16.778 26.474 38.620 158.779 

Bosnia şi 

Herţegovina 

13.231 62.000 20.717 13.524 5.126 6.059 7.959 4.577 9.655 8.486 151.334 

Sri Lanka 13.667 10.632 11.198 11.537 10.060 10.694 9.072 9.858 11.615 10.010 108.343 

Iran 7.608 6.883 11.755 9.746 9.794 7.993 7.658 11.315 20.730 12.054 105.536 

Somalia 13.551 11.155 11.728 11.498 6.892 7.397 10.425 12.285 9.401 9.871 104.203 

Congo 17.373 11.435 8.526 7.412 7.111 7.845 6.383 6.637 7.407 8.614 88.743 

*Notă: Ţări membre UE: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Regatul 
Unit. Pentru Danemarca, datele includ cererile adresate ambasadelor. Pentru 
Germania, pentru 1995-1997, cereri redeschise. 

Sursa: UNHCR/Governments. Date culese de: UNHCR, Population Data Unit, PGDS. 

 
 

Anexa nr. 33 

Cereri de azil în perioada, 2000-2002 

 
 

Ţara de  

 

Număr total de cereri 

 

Modificare 

 

Structură (%) 

Cereri la 1000 

locuitori 

 

Ierarhie 2002 

destinaţie 2000 2001 2002 Total '01-‘02 (%) 2000 2001 2002 2000 2001 2002 Total Per 

capita 

Austria 18.284 30.135 37.074 85.493 23,0 3,2 4,9 6,3 2,3 3,7 4,6 5 1 

Belgia  42.691 24.549 18.805 86.045 -23,4 7,4 4,0 3,2 4,2 2,4 1,8 9 9 

Bulgaria 1.755 2.428 2.888 7.071 18,9 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 24 23 

Cipru 651 1620 956 3.227 -41,0 0,1 0,3 0,2 0,8 2,1 1,2 28 11 

Cehia 8.787 18.087 8.481 35.355 -53,1 1,5 2,9 1,4 0,9 1,8 0,8 14 18 

Danemarca 12.200 12.512 5.947 30.659 -52,5 2,1 2,0 1,0 2,3 2,4 1,1 19 14 

Estonia 3 12 9 24 -25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 36 

Finlanda 3170 1.651 3 8.264 108,5 0,5 0,3 0,6 0,6 0,3 0,7 23 19 

Franţa 38.747 47.291 50.798 136.836 7,4 6,7 7,6 8,6 0,7 0,8 0,9 4 17 

Germania 78.564 88.287 71.127 237.978 -19,4 13,6 14,2 12,1 1,0 1,1 0,9 3 16 

Grecia 3.083 5.499 5.664 14.246 3,0 0,5 0,9 1,0 0,3 0,5 0,5 20 21 

Ungaria 7.801 9.554 6.412 23.767 -32,9 1,3 1,5 1,1 0,8 1,0 0,6 16 20 

Islanda 24 52 117 193 125,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 34 22 

Irlanda 11.096 10.325 11.634 33.055 12,7 1,9 1,7 2,0 2,9 2,7 3,1 12 5 

Italia 15.564 9620 7.281 32.465 -24,3 2,7 1,5 1,2 0,3 0,2 0,1 15 30 

Letonia 4 14 30 48 114,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 35 

Liechtenstein 11 112 91 214 -18,8 0,0 0,0 0,0 0,3 3,4 2,8 35 6 

Lituania 199 256 294 749 14,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 31 31 

Luxemburg 628 686 1.043 2.357 52,0 0,1 0,1 0,2 1,4 1,6 2,4 26 7 

Malta 71 116 474 661 308,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 1,2 30 12 
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Ţara de  

 

Număr total de cereri 

 

Modificare 

 

Structură (%) 

Cereri la 1000 

locuitori 

 

Ierarhie 2002 

destinaţie 2000 2001 2002 Total '01-‘02 (%) 2000 2001 2002 2000 2001 2002 Total Per 

capita 

Olanda 43.895 32.579 18.667 95.141 -42,7 7,6 5,2 3,2 2,8 2,1 1,2 10 13 

Norvegia 10.842 14.782 17.480 43.104 18,3 1,9 2,4 3,0 2,4 3,3 3,9 11 2 

Polonia 4.589 4.506 5.153 14.248 14,4 0,8 0,7 0,9 0,1 0,1 0,1 21 29 

Portugalia 224 234 245 703 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 34 

România 1.366 2.431 1.108 4.905 -54,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 25 33 

Slovacia 1.556 8.151 9.739 19.446 19,5 0,3 1,3 1,7 0,3 1,5 1,8 13 10 

Slovenia 9.244 1.511 702 11.457 -53,5 1,6 0,2 0,1 4,7 0,8 0,4 29 24 

Spania  7.926 9.489 6.179 23.594 -34,9 1,4 1,5 1,1 0,2 0,2 0,2 17 28 

Suedia 16.303 23.515 33.016 72.834 40,4 2,8 3,8 5,6 1,8 2,7 3,7 7 3 

Elveţia 17.611 20.633 26.217 64.461 27,1 3,0 3,3 4,5 2,5 2,9 3,7 8 4 

Turcia 5.685 5.041 3.795 14.521 -24,7 1,0 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1 22 32 

Regatul Unit 98.900 92.000 110.700 301.600 20,3 17,1 14,8 18,8 1,7 1,5 1,9 1 8 

Canada 37.858 42.746 33.442 114.046 -21,8 6,6 6,9 5,7 1,2 1,4 1,1 6 15 

Statele Unite 63.700 86.400 81.100 231.200 -6,1 11,0 13,9 13,8 0,2 0,3 0,3 2 26 

Australia 13.065 12.366 6.013 31.444 -51,4 2,3 2,0 1,0 0,7 0,6 0,3 18 25 

Noua 
Zeelandă 

1.551 1.601 997 4.149 -37,7 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 27 27 

Japonia 216 353 250 819 -29,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 32 37 

Uniunea 
Europeană 

391.275 338.372 381.623 1.161.270 -1,7 67,7 62,5 65,0 1,0 1,0 1,0  

Europa de Est 419.763 423.951 425.528 1.269.242 0,4 72,6 68,3 72,4 1,1 1,1 1,1  

Europa 
Centrală 

35.304 46.950 34.816 117.070 -25,8 6,1 7,6 5,9 0,3 0,5 0,3  

Alte ţări din 
Europa 

6.407 6.777 5.225 18.409 -22,9 1,1 1,1 0,9 0,1 0,1 0,1  

Europa 461.474 477.678 465.569 1.404.721 -2,5 79,9 76,9 79,3 0,8 0,9 0,8  

Alte ţări* 116.390 143.466 121.802 381.658 -15,1 20,1 23,1 20,7 0,3 0,3 0,3  

TOTAL 577.864 621.144 587.371 1.786.379 -5,4 100,0 100,
0 

100,
0 

0,6 0,6 0,6  

Notă: Europa de Est, Uniunea Europeană plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, şi 
Elveţia. Europa Centrală: Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Polonia, România, Slovacia şi Slovenia. Alte ţări din Europa: Cipru, Malta şi 
Turcia. Europa: toate ţările înscrise în acest tabel. 

*Alte ţări din afara Europei: Australia, Canada, Japonia, Noua Zeelandă, Statele Unite. 
Sursa: Governments, UNHCR (Cipru, Turcia). Date culese de UNHCR Geneva 

(Population Data Unit/ PGDS). 
 
 

Anexa nr. 34 

Emigraţia pe sexe, în perioada 1980-2000 

 
- persoane - 

Anul Total Bărbaţi Femei 

Total, din care: 607.615 293.228 314.387 

1980 24.712 12.195 12.517 

1981 20.886 10.334 10.552 

1982 24.374 12.084 12.290 
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Anul Total Bărbaţi Femei 

1983 26.300 12.402 13.898 

1984 29.894 14.206 15.688 

1985 27.249 13.318 13.931 

1986 26.509 13.173 13.336 

1987 29.168 13.954 15.214 

1988 37.298 18.814 18.484 

1989 41.363 20.384 20.979 

1990 96.929 46.335 50.594 

1991 44.160 21.211 22.949 

1992 31.152 16.085 15.067 

1993 18.446 8.751 9.695 

1994 17.146 7.886 9.260 

1995 25.675 11.478 14.197 

1996 21.526 10.079 11.447 

1997 19.945 9.423 10.522 

1998 17.536 8.460 9.076 

1999 12.594 5.858 6.736 

2000 14.753 6.798 7.955 

Sursa: Date INS. 

 

Anexa nr. 35 

Număr de emigranţi pe grupe de vârstă, în perioada 1980-1999 

 

Anul Total sub 18 

ani 

18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 61 ani si 

peste 

Total,  

din care: 

607.615 151.096 92.533 186.260 65.857 52.126 59.743 

1980 24.712 5.773 4.009 6.797 3.386 2.323 2.424 

1981 20.886 4.669 3.311 6.120 2.740 1.925 2.121 

1982 24.374 5.771 3.612 7.223 3.072 2.105 2.591 

1983 26.300 6.818 3.381 7.279 3.179 2.573 3.070 

1984 29.894 7.545 3.601 8.584 3.670 3.014 3.480 

1985 27.249 6.692 3.407 8.046 3.204 2.788 3.112 

1986 26.509 5.971 3.699 8.102 2.903 2.467 3.367 
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Anul Total sub 18 

ani 

18-25 ani 26-40 ani 41-50 ani 51-60 ani 61 ani si 

peste 

1987 29.168 6.796 3.823 8.714 3.240 2.972 3.623 

1988 37.298 7.564 6.246 12.150 4.274 3.214 3.850 

1989 41.363 10.593 6.623 12.361 4.143 3.558 4.085 

1990 96.929 25.298 13.570 25.589 9.790 11.311 11.371 

1991 44.160 14.837 7.949 10.863 3.533 3.356 3.622 

1992 31.152 5.540 7.807 10.195 2.861 2.249 2.500 

1993 18.446 4.119 3.608 5.683 1.822 1.407 1.807 

1994 17.146 4.597 3.036 5.901 1.569 959 1.084 

1995 25.675 5.137 4.180 10.875 2.803 1.245 1.435 

1996 21.526 4.198 3.447 8.347 2.701 1.332 1.501 

1997 19.945 4.145 2.559 8.091 2.490 1.143 1.517 

1998 17.536 6.371 1.795 5.379 1.690 864 1.437 

1999 12.594 4.290 1.357 4.244 1.236 664 803 

2000 14.753 4.372 1.513 5717 1.551 657 943 

Sursa: Date INS. 

 

Anexa nr. 36 

Numărul emigranţilor, pe niveluri de pregătire, în perioada 1980-2000 

 

Anul Total Învăţământ 

superior 

Învăţământ 

liceal şi 

postliceal 

Învăţământ 

profesional 

şi şcoli 

tehnice 

Învăţământ 

primar şi 

gimnazial 

Alte 

situaţii 

Total,  

din care 

607.561    70.473 140.905 64.920 240.989 90.274 

1980 24.712 2.937 4.543 2.254 12.677 2.301 

1981 20.886 2.869 3.992 2.186 9.735 2.104 

1982 24.374 3.322 4.743 2.475 11.145 2.689 

1983 26.300 2.988 4.875 2.520 12.506 3.411 

1984 29.894 3.444 5.582 2.973 14.053 3.842 

1985 27.249 3.132 5.333 2.663 12.485 3.636 

1986 26.509 3.064 5.856 2.792 11.690 3.107 

1987 29.168 3.756 6.475 2.983 12.468 3.486 

1988 37.298 4.580 9.513 4.692 14.912 3.601 
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Anul Total Învăţământ 

superior 

Învăţământ 

liceal şi 

postliceal 

Învăţământ 

profesional 

şi şcoli 

tehnice 

Învăţământ 

primar şi 

gimnazial 

Alte 

situaţii 

1989 41.363 4.318 9.662 4.798 17.334 5.251 

1990 96.929 5.816 17.350 11.437 47.689 14.637 

1991 44.106 2.728 9.097 5.343 16.074 10.864 

1992 31.152 3.436 9.040 4.091 12.104 2.481 

1993 18.446 1.752 5.110 2.240 7.318 2.026 

1994 17.146 2.085 4.746 2.187 4.661 3.467 

1995 25.675 4.218 8.518 2.681 6.107 4.151 

1996 21.526 3.784 6.957 2.403 5.251 3.131 

1997 19.945 3.497 6.582 1.748 4.579 3.539 

1998 17.536 2.913 4.875 1.135 3.167 5.446 

1999 12.594 2.450 3.316 570 2.645 3.613 

2000 14.753 3384 4.740 749 2.389 3.491 

Sursa: Date INS. 

 

Anexa nr. 37 

Emigranţi, pe unele profesii, în perioada 1980-2000 

 

Anul Total Ingineri, 

arhitecţi 

Medici, 

farmacişti 

Profesori Economişti Tehnicieni, 

maiştri 

Alţii 

Total, 

din care 

607.561  32.472     9.553 16.752      7.507 19.436 521.841 

1980 24.712 1.039 455 726 202 934 21.356 

1981 20.886 1.053 436 656 187 850 17.704 

1982 24.374 1.277 467 787 231 885 20.727 

1983 26.300 1.026 414 803 211 858 22.988 

1984 29.894 1.322 493 775 274 1.036 25.994 

1985 27.249 1.231 427 683 258 957 23.693 

1986 26.509 1.194 509 633 213 865 23.095 

1987 29.168 1.478 502 815 295 1.131 24.947 

1988 37.298 1.938 705 887 377 1.312 32.079 

1989 41.363 1.799 679 924 322 1.372 36.267 
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Anul Total Ingineri, 

arhitecţi 

Medici, 

farmacişti 

Profesori Economişti Tehnicieni, 

maiştri 

Alţii 

1990 96.929 2.673 827 1087 449 2.262 89.631 

1991 44.106 1.512 344 452 221 998 40.579 

1992 31.152 1.709 413 579 279 1.061 27.111 

1993 18.446 1.162 276 374 188 701 15.745 

1994 17.146 1.089 235 688 359 513 14.262 

1995 25.675 2.103 492 1356 688 840 20.196 

1996 21.526 1.912 432 1148 665 708 16.661 

1997 19.945 1.821 428 984 587 712 15.413 

1998 17.536 1.738 384 816 521 602 13.475 

1999 12.594 1.614 301 703 411 498 9.067 

2000 14.753 1.782 334 876 569 341 10.851 

Sursa: Date INS. 

 

Anexa nr. 38 

Transferuri monetare în ţară (remisii) ale emigranţilor români care au 

lucrat în străinătate, în perioada 1990-2000 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1. Sume nete remise 

(mil. dolari SUA) 

102 69 122 116 227 387 605 648 813 677 

2. Dinamica sumelor 

nete remise (% faţă de 

anul 1990) 

x 67,6 176,8 95,0 195,6 170,4 156,3 107,1 125,4 83,2 

3. Emigranţi (mii pers.); 

numai emigranţi noi* 

96,9 44,2 31,2 18,4 17,1 25,7 21,5 19,9 17,5 12,5 

4. Dinamica 

emigranţilor, în % faţă 

de anul anterior 

x 45,6 70,5 58,9 92,9 150,2 83,6 92,5 87,9 71,4 

5. Remisii lunare pe 

emigranţi (în dolari 

SUA)** 

87,7 40,7 59,0 50,6 91,0 138,1 197,7 196,4 231,7 185,0 

*    Migranţii temporari nu sunt incluşi. 
** Calculate ca raport între fluxurile anuale ale remisiilor şi numărul emigranţilor. 
Sursa: Dăianu ş.a.; calculat pe baza datelor BNR şi Raportul dezvoltării umane 1999; 
Gheorghe Zaman, Valentina Vasile, Tendinţe şi structuri ale emigraţiei din România în 
perioada 1980-1999, Probleme economice nr. 32/2000, CIDE, Bucureşti; Citat din PAIS 
nr. 1, Libera circulaţie a persoanelor şi serviciilor. Implicaţii pentru România şi procesul 
de negociere. 
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Anexa nr. 39 

Volumul şi relevanţa transferurilor băneşti (remisiilor) în unele ţări de 

origine (de plecare), 1998 

 

 Transferuri (remisii) 

milioane dolari SUA
* 

Transferuri (remisii) 

în % din export 

Transferuri (remisii) 

în % din import 

India 10.280 21,6 17,3 

Grecia 7.510 50,5 29,3 

Mexic 6.014 4,6 4,3 

Turcia 5.727 10,5 10,3 

Egipt 4.403 32,6 20,1 

Portugalia 4.031 11,6 8,8 

Spania 3.249 2,0 2,0 

ROMÂNIA 753 7,9 5,8 

Polonia 2.897 6,6 5,5 

Ungaria 1.018 3,9 3,7 

Republica  Cehă 408 1,2 1,1 

Republica Slovacă 366 2,8 2,3 

Bulgaria 230 3,8 3,8 

Slovenia 112 1,0 0,9 

*  Transferuri (remisii publice sau private). 
Sursa: Daniel Dăianu ş.a. (2001); calcule bazate pe datele furnizate de World 
Development Report 2000/2001, World Bank. 
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1. Introducere 

 
 

În 2004, Uniunea Europeană se va extinde încorporând încă 10 state, 

foste candidate la aderare, în cadrul celui mai mare proces integrator care a 

avut loc de la naşterea sa, în prima parte a celei de-a doua jumătăţi a secolului 

trecut. La recentul Consiliu European desfăşurat la Atena, aprilie 2003, s-a 

afirmat cu precizie ca procesul de lărgire şi colaborare cu statele candidate va 

fi continuat, astfel încât să permită o etapă ulterioară de integrare a României 

şi Bulgariei, în anul 2007. 

Pe această linie, decidenţii politici europeni au fixat obiective şi ţinte 

clare care urmează a fi însuşite şi asumate politic de toate ţările membre ale 

Uniunii Europene, precum şi de statele candidate la aderare. Pe parcursul 

deceniului trecut şi ai primilor ani ai acestui mileniu, obiectivele şi criteriile 

„europene” au glisat treptat din sfera cantitativului în cea a calitativului, astfel 

încât Consiliile Europene post-Lisabona (Goteborg, Copenhaga, Barcelona) au 

instituit strategii de acţiune şi evaluare preponderent ancorate în fenomene 

calitative care descriu dezvoltarea societăţii şi economiei, precum şi matu-

rizarea sentimentului european al naţiunilor trăind pe „bătrânul continent”. Ceea 

ce este de remarcat, în pofida acestei tranziţii în modul de abordare, este faptul 

că instrumentelor cantitative continuă să li se acorde o importanţă deosebită, 

capacitatea de modelare cantitativă a sistemelor socioeconomice europene 

fiind percepută drept principala calitate necesară în efortul de evaluare a 

progresului global şi de măsurare comparativă a gradului de realizare a 

obiectivelor standardizate propuse. 

Pentru a putea atinge obiectivele sale de extindere, clar evidenţiate în 

plan politic, Comisia Europeană a elaborat, în perioada 2000-2002, un set de 

indicatori structurali, din sfera socioeconomică, pe baza cărora să poată evalua 

performanţele tuturor statelor membre, precum şi pe cele ale statelor 

candidate la integrare, în mod nediscriminatoriu şi unitar. În planul pur 

macroeconomic, aceşti indicatori sunt corelaţi cu următoarele variabile 

economico-sociale (prezentate în tabelul nr. 1), care definesc spaţiul 

multidimensional al dezvoltării unei naţiuni şi permit evaluarea comparativă a 

modalităţii de atingere a obiectivelor stabilite în comun pentru naţiunile 

europene: 
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Tabelul nr. 1 

Indicatorii structurali socioeconomici propuşi pentru evaluarea 

performanţelor economiilor Uniunii Europene 

 

1. Mediul economic general şi reforma 
Mediul economic general Reforme economice 

• PIB per capita (în PPP) şi rata reală de • Nivelul şi convergenţa preţurilor relative 
creştere a PIB • Preţurile în sectorul utilităţilor publice 

• Productivitatea muncii • Structura pieţei în sectorul utilităţilor 
• Creşterea gradului de ocupare a forţei publice 
de muncă • Subvenţii de stat si sectoriale 

• Rata inflaţiei 
• Costul unitar al forţei de muncă 
• Balanţa publică (deficitul bugetului 

public) 
• Datoria guvernamentală (publică) 

• Diferenţialul ratelor dobânzii 
• Numărul de societăţi comerciale şi agenţi 

economici 

Propuse pentru a fi introduse după anul 

2003 
• Produsul intern brut (output) potenţial 
• PIB per capita la nivel regional 

Propuse pentru a fi introduse după anul 2003 
• Demografia întreprinderilor 
- înregistrarea şi falimentul întreprinderilor 
- rata de supravieţuire a întreprinderilor 
nou-create 
• Gradul de integrare financiară 

 

2. Inovare şi cercetare. Economia bazată pe cunoaştere 
• Utilizarea resurselor umane (cheltuieli publice pentru educaţie) 
• Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare (după sursele de finanţare) 
• Nivelul de acces la Internet 
• Absolvenţi în ştiinţă şi tehnologie 
• Patente înregistrate 
• Capital de risc 
• Cheltuieli în industria de telecomunicaţii şi în serviciile adiacente 

Propuse pentru a fi introduse după anul 2003 
• Volumul de comerţ electronic. 
• Gradul de dezvoltare a „e-government” 
• Investiţia în economia bazată pe cunoaştere (indicator compus) 
• Performanţa (în perioada de tranziţie) vizând economia bazată pe cunoaştere 
(indicator compus) 

 



 

 

467 

 3. Îmbunătăţirea capitalului uman-sociat 
• Rata de ocupare 
• Vârsta medie efectivă de 

pensionare 
• Diferenţa de salariu în funcţie de 

sex 
• Rata impozitării ta salariile mici 
• Formare profesională continuă 
• Accidente de muncă 
• Rata şomajului 

• Inegalitatea în distribuţia venitului 
• Rata riscului de sărăcie 
• Persistenţa ratei de risc al sărăciei 
• Dispersia ratei regionale de ocupare a forţei 

de muncă 
• Numărul celor care părăsesc studiile la vârste 

fragede şi nu le continuă ulterior 
• Rata şomajului pe termen lung 
• Populaţia fără loc de muncă din gospodării 

Propuse pentru a fi introduse după 

anul 2003 
• Rata marginală de impozitare 
• Facilitaţi privind îngrijirea copilului 

• Expectaţia de viaţă la naştere 
• Statistici referitoare la venituri şi condiţii de 
viaţă 

Notă generală: Mai multă atenţie va fi acordată dezagregăm după sex şi regiune! 

 
Dezvoltarea armonioasă şi convergentă a statelor europene membre 

sau viitoare membre ale Uniunii Europene nu se poate realiza în afara unor 
scenarii bine determinate privind evoluţia în perspectivă a economiilor 
europene în context mondial şi a stării de drept a factorilor de producţie clasici: 
forţa de muncă (în aspect nu doar cantitativ, ci în primul rând calitativ), 
capitalul fix şi financiar, dotarea cu materii prime şi resurse de producţie 
primare. Aceste scenarii trebuie elaborate din start pentru toate cele 27 sau 
mai multe de state membre UE sau candidate, ele trebuind să aibă flexibilitate 
şi vizibilitate maximă pentru decidenţii politici. Această ultimă caracteristică 
presupune scenarii bine corelate cu setul de indicatori structurali standard 
propuşi a fi monitorizaţi în interiorul Uniunii Europene şi cu modelele 
(instrumentele de lucru sau de testare a scenariilor) pe baza cărora scenariile 
referite mai sus sunt testate. 

Ca urmare, una dintre problemele spinoase, generate anterior procesului 
de elaborare a scenariilor, este selectarea celor mai bune instrumente de 
modelare, care să poată descrie sau încorpora indicatorii structurali 
monitorizaţi şi să poată testa, relativ uşor, scenariile propuse. În general, 
aceste modele trebuie să fie cantitative, pentru a permite evaluarea 
comparativă a gradului de satisfacere a criteriilor bazate pe indicatorii 
structurali. Ele trebuie să fie din ce în ce mai flexibile, astfel încât să poată 
descrie atât aspectele macroeconomice, cât şi pe cele microeconomice, care 
intră din ce în ce mai frecvent în orizontul vizual al decidenţilor politici europeni. 

În acest moment, există mai multe modele matematico-economice 
funcţionale pentru economia României, majoritatea lor autohtone. Dintre 
acestea, aproape toate au fost iniţial dezvoltate sub patronajul cercetării 
academice româneşti, în cadrul INCE. În ultimii ani, modelele cantitative au 
început să fie din ce în ce mai atractive pentru decidenţii politici, sub presiunea 
necesităţii de a dispune de instrumente de comparare internaţiuni, unitare şi 
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standardizate, care să permită simultan analiza criterială şi prognoza 
macroeconomică globală. Din ce în ce mai pregnant, se resimte nevoia ca 
aceste modele să înglobeze posibilitatea de testare a unor scenarii care să se 
diferenţieze după nivelurile diferite ale indicatorilor structurali standard, descrişi 
anterior. Astfel, utilizarea modelelor s-a extins din lumea academică în cea 
aplicativ-guvernamentală, instituţii precum Banca Naţională a României, 
Ministerele Finanţelor Publice sau Dezvoltării şi Prognozei, folosind scenariile 
bazate pe modele macroeconomice în activitatea curentă sau în raportările 
periodice interne şi internaţionale. Majoritatea covârşitoare a acestor modele 
continuă să fie testate şi rulate în colaborare cu sau sub îndrumarea 
specialiştilor din structurile INCE-Academia Română sau a organizaţiilor 
neguvernamentale aflate în parteneriat cu INCE. 

Construirea scenariilor necesare testării unor modele necesită o 
metodologie clară şi standardizată, pentru a permite atacarea problemelor de 
interes politic şi economico-social la nivel global. Integrarea europeană este 
unui dintre fenomenele care evidenţiază foarte clar această necesitate, 
decidenţii politici fiind obligaţi să opereze deciziile lor între anumite limite 
provenite din constrângerile sociale, economico-financiare sau externe pe care 
le percep în evoluţia economiilor pe care le guvernează. 

În România, problematica preaderării la Uniunea Europeană a dus la 
necesitatea elaborării mai multor scenarii care să descrie în perspectivă 
posibilităţile de evoluţie viitoare a sistemului socioeconomic românesc, date 
fiind constrângerile existente pe plan intern şi angajamentele externe asumate 
de România în raport cu dezideratul său prioritar de integrare europeană. De 
exemplu, în cele mai recente exerciţii economico-sociale şi politice propuse ca 
soluţii posibile viitoare de dezvoltare a naţiunii în cadrul Programelor 
Economice de Preaderare (PEP) la UE, există două scenarii alternative care 
delimitează un întreg spaţiu de acţiune şi voinţă politică a României. 
Construcţia acestor scenarii presupune luarea în calcul a tuturor elementelor 
cauză şi a factorilor perturbatori posibili, analizarea experienţei anterioare şi a 
oportunităţilor în viitor: scenariul A – dezirabil – se orientează spre cotele 
maxime ale creşterii economice preconizate în PEP; scenariul B – moderat – 
consideră eventualitatea unor ritmuri inferioare. 

Studiul descrie, în această fază, câteva exemple de analiză a unor 
diferite scenarii, bazate pe diferite modele pentru economia României, care 
sunt construite pentru a aborda atât aspecte macroeconomice globale (la nivel 
naţional, regional sau european), cât şi aspecte microeconomice (la nivelul 
unui sector economic). Înainte de prezentarea acestor studii de caz. se face o 
scurtă trecere în revistă a metodologiei de construcţie a unei strategii 
economice, fără de care nu pot fi construite scenarii, datorita absenţei 
obiectivului final. 
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Studiile de caz prezentate conţin şi câteva concluzii privind dezvoltarea 
economica a României, în cadru prospectiv, în cazul alinierii economiei reale la 
unul dintre scenariile propuse. O abordare sintetică a metodologiilor de 
construcţie a scenariilor, ca şi a concluziilor şi recomandărilor generale 
rezultate din această cercetare vor fi prezentate în subetapa următoare şi 
finală a studiului. 



2. Utilizarea modelelor pentru definirea strategiilor 

economice 

 
 
Pentru o ţară ca România, ale cărei obiective pe termen lung includ 

apartenenţa la Uniunea Europeană şi dezvoltarea durabilă în ritm accelerat 
situat peste media europeană, există două motivaţii permanente ce stau la 
baza elaborării strategiilor, de dezvoltare economică. România ar putea 
adopta politici care să accelereze pur şi simplu procesul de aliniere la 
standardele UE, ca prioritate absolută. Alternativ, ar putea să urmărească 
promovarea în sine a creşterii economice, cu amendamentul permanent pe 
care l-ar aduce grija de a nu se abate mult de la standardele integraţioniste. 

Strategia economică naţională ar trebui să includă un set de politici con-
sistente şi coerente în sfera economicului şi socialului, care să ţină seama de 
resursele existente şi de interdependenţele întregului sistem. Mai formalizat, 
un plan naţional ar trebui să conţină următoarele patru aspecte majore: 

Trebuie să aibă bine definite obiectivele socioeconomice principale. Pro-
babilitatea de succes în punerea în aplicare a strategiei depinde de stabilirea 
unui set concret de indicatori ce pot fi monitorizaţi, care să corespundă fiecărui 
obiectiv în parte. În definirea obiectivului prioritar, trebuie să ţinem seama de 
următoarea diferenţiere: 

 Dacă avem de a face cu o economie stabilă, dezvoltată, 
strategiile economice se pot axa pe un domeniu anume care este 
urmărit pe termen mediu cu prioritate. Acest lucru este posibil, 
deoarece naţiunea deţine resurse suficiente pentru a le orienta 
către domenii „înguste” dezirabile. 

 Dacă economia este slab structurată, iar nivelul de trai este 
scăzut (relativ la macroregiunea învecinată – caz România vs. 
UE), atunci obiectivul prioritar este, aproape întotdeauna, 
creşterea nivelului de trai al naţiunii. Dacă redistribuirea 
veniturilor va fi un proces bine orientat către eliminarea treptată a 
distorsiunilor, atunci oricare alte obiective social-economice tind 
să se alinieze la obiectivul central al creşterii produsului naţional 
(de exemplu, îmbunătăţirea condiţiilor sociale în domeniile 
educaţiei, cercetării şi asigurării sănătăţii populaţiei, protejarea 
mai eficientă a mediului etc.). 

Trebuie să identifice constrângerile existente, fără echivoc. Pentru toate 
ţările foste comuniste, actuale candidate la integrarea europeană, constrân-
gerile par a fi prea multe. Structura instituţională este o astfel de constrângere 



 

 

471 

general prezentă. În cazul României, există şi dezavantaje specifice: 
localizarea ţării în ceea ce poate fi numit un mediu geografic/economic ostil 
(apropiat de zone cu potenţial ridicat de conflict şi cu nivel economic foarte 
scăzut); o structură economică iniţială perversă, cu o pondere prea ridicată a 
unui sector cu productivitate mică, agricultura (atât din punct de vedere ai 
valorii adăugate produse, cât şi al forţei de muncă ocupate), un nivel tehnologic 
extrem de scăzut datorită unei perioade prea lungi de dezinvestiţie, o populaţie 
fără cultură managerială specifică economiei de piaţă. Fiecare constrângere 
evidenţiată are nevoie de specificarea unor măsuri de politică economică care 
o pot remedia sau diminua în amplitudine. 

Trebuie să descrie instrumentele şi măsurile de politică economică 
adecvate aducerii la îndeplinire a obiectivelor strategiei. Aceste măsuri vor fi în 
concordanţă cu constrângerile evidenţiate, astfel încât să fie realizabile 
(beneficiile trebuie să depăşească costurile, pe termen mediu şi lung; dacă pe 
termen scurt acest lucru nu este posibil, atunci trebuie nominalizate resursele 
necesare acoperirii deficitului generat). Instrumentele de politică economică 
trebuie să atingă următoarele domenii ale acţiunii social-economice: 

 Creşterea investiţiilor, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ; 

 Facilităţi (de multe ori cvasifiscale) acordate sectorului privat, 
destinate creşterii competitivităţii şi atractivităţii; 

 Stabilizarea în plan monetar, şi restructurarea sectorului bancar; 

 Mecanisme de corelare economică a salariilor, prin utilizarea 
dialogului social; 

 Protecţia socială orientată în sensul reducerii distorsiunilor, 
generatoare de tensiuni potenţiale; 

 Definirea clară a drepturilor de proprietate, astfel încât să existe 
baza unor motivaţii economice pentru activitatea mediului de 
afaceri. 

Trebuie să fie însoţită de instrumente şi de metodologia de monito-

rizare şi evaluare permanentă a performanţelor (criterii). Evaluarea oricărei 

strategii naţionale este cerută în trei etape distincte: 
Prima etapă este aceea a estimării probabilităţii de atingere a ţintelor 

dorite cu ajutorul politicilor propuse, ţinând seama de constrângerile 
evidenţiate. 

A doua etapă este compusă din secvenţe intermediare de monitorizare, 
care stabilesc progresul realizat în atingerea ţintelor prestabilite şi, prin 
feedback, oferă sugestii de corectare din mers a setului de politici. 

A treia etapă este analiza-diagnostic expost, care va evalua gradul de 
îndeplinire şi va oferi premisele conceperii unei strategii viitoare. 

Pentru o strategie naţională, care atacă problemele naţiunii în ansamblul 
lor economic, politic, social, cultural etc., este strict necesar a avea o abordare 
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de sistem unitar. Liniile directoare în construcţia setului de indicatori necesari 
monitorizării/evaluării vor fi influenţate de ceea ce se consideră a fi principalul 
mecanism de creştere (care poate fi creşterea competitivităţii, deschiderea 
economică. orientarea către export, creşterea productivităţii, specializarea 
tehnologică prin inovare etc). Cel mai utilizat mod de a face evaluarea, în toate 
trei etapele, este de a construi un mode! cantitativ economic, care să descrie 
felul în care mecanismele respective de creştere operează sistemic în cadrul 
„holistic” al economiei, ţinând seama de efectele directe, dar şi de feedback-
uri. Monitorizarea şi evaluarea presupune existenţa indicatorilor de control 

sau analiză, iar utilizarea modelelor economice este de dorit pentru a 

asigura un cadru semiobiectiv de evaluare şi de testare a propunerilor de 
politici economico-sociale. 

 



3. Scenarii alternative de dezvoltare macroeconomică a 

României 

 
 

În acest capitol, vom căuta să analizăm scenarii alternative de dezvoltare 
macroeconomică a României, prin estimarea comparativă a rezultatelor rulării 
unor scenarii alternative pe baza modelelor macroeconomice. 

3.1. Modelul LINK 

Modelul care a fost utilizat în acest exerciţiu este cel mai utilizat model 
macroeconomic în România, în acest moment, anume modelul LINK-
Dobrescu. Acest model stă la baza prognozelor bianuale pe care Organizaţia 
Naţiunilor Unite le produce în cadru! Proiectului LINK, modelul LINK Dobrescu 
fiind deja integrat în sistemul tuturor modelelor economiilor naţionale şi rulat 
împreună cu celelalte modele naţionale subcomponente. Caracteristicile lui 
definesc un model al unei economii mici şi deschise, care păstrează anumite 
trăsături ale tranziţiei, dar se apropie din ce în ce mai mult de mecanismele 
economiei de piaţă. El deţine un bloc relativ dezagregat al balanţei de plăţi 
externe, precum şi o detaliere apreciabilă a subcomponentelor bugetare, care 
permit o bună analiză a politicilor economice fiscale şi monetare. Efectul 
progresului tehnologic se regăseşte în funcţia de productivitate, în timp ce 
creşterea cheltuielilor destinate îmbunătăţirii calităţii factorului uman împreună 
cu fluxurile de investiţii străine directe influenţează pozitiv progresul tehnic. Mai 
multe amănunte asupra construcţiei acestui mode! pot fi studiate în (Dobrescu, 
2000), respectiv (Ciupagea, 2000), lucrări care prezintă structura modelului in 
extenso. 

Cele două scenarii alternative au fost generate plecând de la premisa 
diferenţierii lor în funcţie de fondurile transferate dinspre Uniunea Europeană 
către România şi în funcţie de nivelul fluxurilor de investiţii străine directe 
absorbite de economia românească. 

Scenariile propuse pentru rulare pe orizontul de timp 2001-2008 {s-a 
considerat că o discuţie pe termen lung nu se justifică, datorită pierderii 
încrederii în capacitatea de prognoză a oricărui model extins macroeconomic) 
au fost diferenţiate după mărimile ce caracterizează procesul de integrare 
europeană în mod decisiv: fondurile transferate de Uniunea Europeană către 
România şi fluxurile de investiţii străine directe intrate în ţara noastră pe 
perioada de prognoză. Plecând de la aceste diferenţe, apar şi alte modificări la 
nivelul unor mărimi economice afectate prioritar de ritmul şi consistenţa 
etapelor preaderării. 
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Scenariul de bază presupune – conform actualului Program Economic 
de Preaderare al României, prezentat Comisiei Europene în toamna acestui 
an -consistenţa politicilor economice şi sociale implementate în scopul atingerii 
obiectivului de integrare europeană într-o perioadă relativ scurtă de timp 
(înainte de anul 2007). Ca urmare a câştigului de credibilitate a guvernului şi a 
economiei româneşti, se presupune că Uniunea Europeană va continua 
programul normal de finanţare a reformelor prin intermediul fondurilor 
„structurale”, iar economia în sine va atinge gradul de atractivitate dezirabil 
pentru a asigura fluxuri anuale de ISD mult mai mari decât cele intrate în 
perioada 1990-2000. 

Ipotezele principale ale scenariului de bază sunt următoarele: 
• Condiţionări externe: prognozele de preţuri mondiale şi de cerere 

mondială pentru produse comercializabile sunt luate din PROGNOZA 
ONU-LINK. 

• Politica fiscală: menţine ratele actuale de impozitare şi structura 
actuală a cheltuielilor bugetare, cu mici excepţii: 
- este luată în calcul o capacitate crescută de colectare a veniturilor, 

din 2003; 
- sunt crescute uşor ponderile cheltuielilor cu educaţia, asistenţa 

socială sănătate, cercetare-dezvoltare, apărarea în cheltuielile 
bugetare, în detrimentul altor categorii; 

- dacă ponderea veniturilor bugetare în PIB creste, sunt crescute 
investiţiile guvernamentale. 

• Politica monetară: 
- uşor restrictivă, dobânzile reale pozitive, mici; 
- intervenţie uşoară de depreciere a cursului de schimb, pentru a 

evita efectele asupra deficitului comercial generate de tendinţa 
normală de apreciere reală. 

• Fluxuri de capital financiar. 
- investiţiile străine directe îşi cresc uşor ponderea în total investiţii, în 

perioada 2002-2004, trecând peste pragul de 10% în fiecare an (15% 
în 2004); 

- veniturile din privatizare încep să se reducă gradual începând cu 
2004; 

- creditele nerambursabile externe condiţionează necesitatea unor 
investiţii guvernamentale „pereche” (partea română de cofinanţare a 
proiectelor de investiţii); 

- transferurile nerambursabile dinspre Uniunea Europeană ating 
următoarele ponderi în produsul intern brut al României: 1,5% în anul 
2001, 2% pe an în perioada 2002-2005, 2,5% pe an în 2006-2007, 
respectiv 3% după 2008. 
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Spre deosebire de scenariul de bază, scenariul alternativ presupune incon-
sistenţa programului de preaderare având efectul final de neatingere a scopului de 
integrare în Uniunea Europeană, datorită pierderii credibilităţii decidenţilor politici 
români, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. Diferenţele principale faţă 
de ipotezele scenariului de bază sunt prezentate în continuare: 

 creşterea preţurilor petrolului pe plan internaţional, cu 20% în 
2002, faţă de 4% în scenariul de bază; 

 menţinerea fluxurilor anuale de ISD la nivel constant în total 
investiţii (8-10%); 

 neintervenţie asupra cursului de schimb, lăsat să floteze liber sub 
influenţa deficitului comercial şi a intrărilor de capital; 

 politica de creştere a rezervelor valutare ale BNR mai puţin 
accentuată; 

 reducerea transferurilor destinate României, provenite din 
Uniunea Europeană la un nivel situat la jumătate din cel presupus 
în scenariul de bază. 

Este evident că scenariul alternativ, considerat pesimist sau moderat, 
conduce la nerealizarea ţelului de aderare a ţării noastre în 2007, efectele 
urmând a fi observabile începând cu anii 2003-2004 la nivelul lipsei de 
performanţă a economiei româneşti. 

3.2. Compararea a două scenarii alternative ale modelelor 

Dobrescu si UNK 

Modelul LINK-Dobrescu permite observarea evoluţiei mărimilor macroeco-
nomice la nivel agregat pe parcursul intervalului de prognoză. Rezultatele rulării 
celor două scenarii prezentate anterior sunt prezentate în tabelele următoare: 

Tabelul nr. 2 

Produsul intern brut pe latura cererii (ritmuri anuale de creştere, 

preţuri constante ale anului 1990-%) 
Anul  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PIB SB 4,39 3,93 4,18 4,76 4,19 2,81 2,60 2,52 

SA 4,05 4,04 3,68 3,81 1,10 1,41 1,95 1,60 

Consum privat SB 2,78 4,45 3,89 5,35 1,18 1,95 2,83 2,27 

SA 3,35 3,72 3,42 3,57 0,22 1,64 2,17 1,37 

Consum public SB -2,80 -7,69 4,17 7,00 2,80 -0,17 2,83 4,11 

SA -7,48 1,67 4,28 6,43 3,65 -1,41 0,57 0,78 

Formarea brută 
de capital fix 

SB 9,25 11,64 11,37 11,49 8,40 7,83 6,70 5,04 

SA 8,75 7,90 7,49 2,28 2,61 6,96 5,67 4,05 

Exporturi SB 7,27 8,39 8,63 9,04 5,28 3,52 5,45 6,04 

SA 6,24 7,31 7,19 5,62 1,24 2,60 3,94 3,87 

Importuri SB 3,74 9,02 8,98 11,06 5,86 2,91 4,96 5,81 

SA 3,15 7,14 7,47 4,33 2,06 1,63 2,84 2,72 
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Notă: SB – scenariul de bază; SA – scenariul alternativ. 

Din studierea tabelului de mai sus rezultă anumite concluzii clare privind 
superioritatea scenariului de bază, din punct de vedere al potenţialului de 
creştere economică a României în perioada de prognoză. Toate componentele 
produsului Intern brut pe latura cererii prezintă ritmuri anuale de creştere 
superioare în cazul presupus al realizării programului de preaderare, ceea ce 
demonstrează încă odată că procesul de integrare este simultan şi catalizator 
al procesului de dezvoltare sustenabilă. 

Produsul intern brut creşte cu o rată medie anuală de circa 4% în 
scenariul de bază, cu o decelerare în partea a doua a intervalului de prognoză, 
datorată deteriorării exporturilor nete. Creşterea în ritm accelerat a importurilor 
nu este neapărat un fenomen negativ, dacă ţinem seama de existenţă 
capacităţii de finanţare externă a deficitului comercial şi de influxul de 
tehnologie înaltă presupus de importurile crescute ale României. Ritmul de 4% 
poate asigura pe termen lung o reducere a decalajului actual existent faţă de 
nivelul produsului intern brut în Uniunea Europeană (presupusă a creşte cu un 
ritm mediu de 2,5% pe an în aceeaşi perioadă de timp). Prin comparaţie, rata 
medie anuală în cadru! scenariului alternativ este de numai 2,5%, aceeaşi cu 
cea înregistrată în ţările Uniunii Europene, ceea ce face imposibilă reducerea 
decalajului şi realizarea convergenţei. 

Componenta unde se observă cele mai mari diferenţe este cea a 
investiţiilor (formarea brută de capital fix). Explicaţia rezidă nu doar în fluxurile 
de ISD mai reduse în cazul scenariului alternativ, ci – în primul rând – în 
capacitatea mai scăzută a economiei de a-şi asigura potenţialul de creştere în 
viitor. Costurile neintegrării vor deveni foarte mari pe termen lung, deoarece 
economia României va intra într-un cerc vicios al stagnării economice, prin 
diminuarea ratei de acumulare (care presupune, evident, o rată foarte mică de 
economisire). 

Exporturile şi importurile prezintă ritmuri de creştere mult mai mici în 
scenariul alternativ, ceea ce menţine economia la un nivel de deschidere către 
restul lumii relativ scăzut faţă de media europeană şi încetineşte procesul de 
convergenţă (efectul Balassa-Samuelson va fi mai greu asimilat de economia 
noastră, pe fondul menţinerii unei ponderi mari a ramurilor ineficiente, care nu 
intră în concurenţă pe piaţa internaţională). În cadrul scenariului alternativ, 
datorită creşterii mai lente a importurilor, există o tendinţă mai puţin accentuată 
de mărire a deficitului comercial, dar ea va fi urmarea unor politici restrictive 
asupra importurilor, impuse prin control administrativ, în condiţiile în care 
cursul de schimb se depreciază mai mult decât în scenariul de bază, iar 
capacitatea de finanţare externă se reduce la jumătate. 
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Tabelul nr. 3 

Alţi indicatori macroeconomici – scenarii alternative pentru 

economia României, 2001-2008 

 
Anul  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Deflator PIB 
(% anuală) 

SB 28,63 27,16 12,92 12,42 7,28 8,9 8,3 7,6 

SA 32,2 23,3 23 11,7 8,9 9,0 8,4 7,8 

Rata inflaţiei 
(% anuală) 

SB 30,33 23,16 13,33 11,78 9,33 8,9 8,3 7,6 

SA 32,9 23,3 12,4 11,8 8,9 9,0 8,5 7,9 

Rata şomajului 
(% anuală) 

SB 10,91 12,23 12 11,76 13,82 14,56 16,37 17,76 

SA 12,05 12,32 12,26 12,13 14,11 15,33 17,36 19,06 

Deficitul bugetar 
(% în PIB) 

SB -3,73 -3,48 -3,77 -4,22 -5,51 -6,8 -7,7 -8,6 

SA -3,0 -3,6 -4,0 -4,6 -6,0 -7,5 -8,7 -10,0 

Nivelul cheltuielilor 
bugetare în PIB (% 
în PIB) 

SB 35,8 35,5 36,2 36,9 38,3 39,7 41.2 42,5 

SA 35,9 35,6 36,6 37.4 39,0 40,6 42,4 44,2 

Salariul 
brut 
(%) 

Indicele 
creşterii 
nominale 

SB 51,89 29,28 17,78 19,57 17,75 10,50 14,50 12,16 

SA 51,96 28,97 17,38 17,90 15,89 11,26 14,93 12,70 

Indicele 
creşterii 
reale 

SB 14,02 4,21 4,17 5,40 6,17 1,49 5,71 4,21 

SA 14,29 4,56 4,35 5,44 6,37 2,02 5,89 4,45 

Indicele 
creşterii 
în USD 

SB 9,63 9,74 9,93 11,48 12,80 9,04 11,92 9,59 

SA 9,82 9,95 10,22 11,55 12,89 9,3 11,82 9,56 

 
 
Aceleaşi efecte negative apar – în varianta alternativă a nerealizării 

programului de preaderare – şi în planul social-economic. Tabelul nr. 3 
prezintă rezultatele rulării scenariilor prin prisma salariului brut real, a ratei 
şomajului, a deficitului bugetar înregistrat sau a evoluţiei principalelor preţuri 
din economie, inclusiv a cursului de schimb. 

Concluziile pe care le putem enunţa după analizarea acestui tabel sunt: 
- Rata şomajului creşte în ambele scenarii, dar în scenariul alternativ 

ea atinge aproape 20% la finele intervalului de prognoză, aducând 
România în situaţia Spaniei după momentul integrării sale în Uniunea 
Europeană. Performanţa mai bună din scenariul de bază se datorează 
fenomenului de creştere economică, care va implica un proces de 
creare de noi locuri de muncă mai dinamic decât în cadrul scenariului 
alternativ. 

- În scenariul alternativ, creşterile salariului brut sunt – de regulă – mai 
mari decât creşterea produsului intern brut, fenomen nesustenabil pe 
termen lung, care va conduce economia la supraîncălzire, cu pericolul 
asociat de reizbucnire a procesului inflaţionist. În ambele scenarii, rata 
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inflaţiei urmează un traseu prestabilit exogen, presupunându-se că 
politicile macroeconomice vor fi conduse de asemenea manieră încât 
să combată prioritar orice puseu inflaţionist, ce ar putea distruge total 
credibilitatea guvernanţilor români pe termen lung. Cu toate acestea, 
menţinerea inflaţiei la niveluri similare cu cele care apar în rularea 
scenariilor nu este posibilă în cazul unui scenariu lipsit de credibilitate, 
în care deficitele se adâncesc în absenţa unei capacităţi de finanţare 
externă bine conturată. 

- În ambele scenarii, are loc o apreciere în termeni reali a monedei 
naţionale, fenomen firesc în condiţiile existenţei procesului de 
restructurare şi de deschidere economică către restul lumii. Efectul 
Balassa-Samuelson se va manifesta, ca urmare a evoluţiei diferite a 
preţurilor din sectoarele cu produse comercializabile extern faţă de 
evoluţia preţurilor din celelalte sectoarele (de regulă, servicii-utilităţi 
publice). 
Deficitul bugetar atinge cote alarmante şi nerealiste către finalul 
intervalului de prognoză în ambele scenarii (8% respectiv 10% din 
PIB), fiind mult mai mare pentru varianta scenariului alternativ. Acest 
lucru atrage atenţia asupra necesităţii regândirii sistemului fiscal pe 
parcursul anilor ce vin, astfel încât să poată răspunde provocărilor 
generate de creşterea preconizată a cheltuielilor bugetare, în termeni 
reali. Pentru cazul scenariului alternativ, România va intra cu 
siguranţă în incapacitate de plată înainte să poată atinge nivelul 
prognozat al deficitelor bugetar şi, respectiv, de cont curent, neavând 
surse credibile de finanţare a unor asemenea deficite mari. 

Concluzionând, putem enunţa următoarele două propoziţii referitoare la 
scenariile considerate, din punctul de vedere al performanţelor lor macro-
economice la nivelul agregat al întregii economii: 

Pe termen mediu, pe perioada preaderării (2001-2007), economia 

României se poate dezvolta sustenabil şi într-un ritm care să-i permită 
reducerea decalajului faţă de Uniunea Europeană doar în cazul scenariului 
care presupune respectarea strictă a politicilor economice consistente impuse 
de Programul Economic de Preaderare, deci în cazul atingerii dezideratului de 
integrare europeană. 

Pe termen lung, continuarea premiselor din scenariul alternativ, care 

conduce la imposibilitatea integrării în Uniunea Europeană, va anula practic 
şansele de dezvoltare economică durabilă pentru România, permiţând – în cel 
mai bun caz – ritmuri de creştere egale cu cele înregistrate de statele 
dezvoltate ale lumii, şi împiedicând realizarea convergenţei nivelului de trai. 

Din cele două afirmaţii rezultă clar că procesul de integrare europeană a 
României este indisolubil legat şi nu poate fi separat de dezvoltarea 
economică, de reformarea economiei şi de creşterea nivelului de trai. 



4. Simularea şi testarea unor scenarii macroeconomice 

utilizând modelul HERMIN 

 
 
Macromodelul HERMIN pentru România a fost realizat cu scopul de a 

facilita analiza efectelor diferitelor scenarii de politică economică şi de a oferi 
autorităţilor de decizie un instrument de previzionare şi stimulare a sistemului 
economic romanesc pe parcursul procesului de tranziţie la mecanismele de 
piaţă. Primul pas în orice încercare de modelare este verificarea corespon-
denţei modelului cu evoluţiile cunoscute deja pentru perioada anterioară, în 
acest caz 1990-1999. Regularitatea verificării abaterilor reprezintă testarea 
calităţii ecuaţiilor modelului, acordându-se o atenţie speciala ecuaţiilor com-
portamentale şi reportării erorilor (abaterilor) acestora. De regulă se vor 
considera erorile mai mici de 10% ca fiind acceptabile, iar în acest sens 
programul de verificare a abaterilor modelului HERMIN pentru România a dat 
rezultate satisfăcătoare. Doar pe parcursul anului 1997 au apărut abateri care 
depăşeau această valoare (comparativ cu datele statistice), acestea fiind 
legate în special de ecuaţiile preţurilor şi balanţei de plăţi. 

Următorul pas în derularea modelului a fost fixarea erorilor între valorile 
simulate şi valorile cunoscute pentru perioadele anterioare pentru acele 
variabile din cadrul modelului descrise de ecuaţiile comportamentale (ajustări 
constante). Aceste ajustări constante rezultate din simularea statistică sunt 
adăugate fiecăreia dintre valorile estimate ale variabilelor şi pot fi folosite ca 
valori de început în procedura de previziune. 

Ce! mai important dintre paşii iniţiali este stabilirea scenariului de bază, 
având ca fundament un algoritm standard de proiecţie în cadru! căruia se 
consideră valori normale aşteptate în viitor pentru variabilele exogene. 
Construirea unui bun scenariu de bază are două rezultate importante: 

- Va conferi credibilitate modelului dacă previziunile pe termen scurt nu 
diferă prea mult de indicatorii economici din realitate. În cazul 
României s-a folosit intervalul 1990-1997 ca perioadă de 
simulare/calibrare, putându-se astfel compara rezultatele previziunii 
obţinute pe baza modelului pentru 1998-1999 cu comportamentul 
real al economiei. 

- Previziunea va arăta tendinţele generale pe care le are economia cu 
structura sa actuală şi cu setul de politici economice date în prezent. 
Oricare ar fi schimbările în cadrul politicilor economice, acestea vor fi 
testate pornind de la acest scenariu de bază şi comparându-se cu 
valorile reportate pentru aceleaşi variabile sau semne de variaţie. 
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4.1. Scenariul de bază pentru perioada 1998-2010 

Scenariul de bază de la care s-au pornit experienţele a fost obţinut aşa 
cum urmează: 

- Pentru perioada 1990-1997 modelul central a fost constrâns să se 
comporte identic cu datele reale, folosindu-se adunarea ajustărilor 
constante în ecuaţiile comportamentale. 

- Pentru perioada 1997-2010 au fost previzionate variabilele exogene 
luându-se în considerare următoarele ipoteze: 
- va exista o rată medie de creştere anuală de 3% în venitul eco-

nomic mondial, distribuită în mod egal între partenerii comerciali; 
- va exista o rată medie a inflaţiei de 2,5% în mediul economic inter-

naţional; 
- nu va exista nici o schimbare în ocuparea sectorului public în 

România; 
- majoritatea ratelor de impozitare sau de redistribuire a veniturilor 

sunt presupuse ca rămânând neschimbate pe tot parcursul 
perioadei de previziune (până în 2010); 

- s-a intenţionat surprinderea creşterii inflaţiei în intervalul 1997-
1998. Cum singurele preţuri exogene sunt preţurile mondiale şi 
rata de schimb, s-a utilizat rata de schimb ca fiind singurul canal 
inflaţionar; aceasta a fost forţată să se deprecieze în acord cu 
evoluţiile deja cunoscute din 1998 şi 1999 (26% depreciere 
nominală în 1998, 60% în 1999 şi 20% în 2000). Începând cu 
2001, rata de schimb este presupusă ca rămânând constantă în 
termeni nominali, inducând astfel o uşoară apreciere în termeni 
reali. Cu scopul de a păstra echilibrul în cadrul sistemului 
preţurilor, a fost crescut indicele preţului la import cu 25% în 1998 
şi 50% în 1999. păstrându-se apoi constant în cadrul modelului; 

- a avut loc o scădere în impozitarea veniturilor (a salariilor) la 
începutul lui 1998 care a cauzat o creştere a nivelului venitului 
disponibil real prin intermediul salariilor reale nete. De aceea, rata 
aşteptată a taxei pe venitul privat a fost redusă cu 15% în 
perioada 1998-1999. În acelaşi interval de timp rata transferurilor 
sociale si alte taxe au fost crescute cu 10-20% (RGTE, RGTYE, 
RGTRSW); 

- transferurile externe sunt indexate la rata de schimb (GREVABR, 
GTRABR, GBORF1); 

- ratele dobânzilor (interne şi externe) au fost scăzute gradual până 
în 2001 si apoi păstrate constante, la 10% (RGDI) si respectiv 
15% (RGFlj. 

Intenţia nu a fost să se realizeze o predicţie economică realistă, ci una 
care să urmărească îndeaproape comportamentul economic din România. 
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Rezultatele predicţiei au fost utilizate pentru derularea scenariului de bază, 
dată fiind regula de închidere (regula feedback-ului politicii economice) care 
presupune că datoria totală în termeni nominali va egala datoria aşteptată 
(preluată din estimările previziunii). Utilizându-se modelul de prognoză s-au 
obţinut următoarele rezultate, prezentate mai jos împreună cu graficele 
respective: 

Graficul nr. 1 prezintă ratele de creştere anuale pentru venitul real atât la 
nivel global (PIB la preţurile pieţei – GDPM), cât şi sectorial (venitul din 
industriile prelucrătoare – OT şi al serviciilor comercializabile – ON). Făptui că 
predicţia a reuşit să surprindă scăderea masivă în venitul realizat de industriile 
prelucrătoare şi servicii în 1998 poate fi considerată o dovadă importantă de 
corespondenţă a modelului cu realitatea. Declinul real (-7,3%) a fost mai mare 
decât rezultatul previzionat (- 2,4%), însă modelul a răspuns corect la şocurile 
administrate prin setul de variabile politice exogene. O explicaţie pentru 
diferenţele ratelor de creştere a PIB este oferită de stabilirea inadecvată în 
model a venitului din agricultură, considerat ca având o creştere în termeni 

reali în 1998, în realitate înregistrându-se o scădere cu mai mult de 8%. Dacă 
variabila exogenă „venitul din agricultură” ar fi scăzut cu 8,2%, în predicţia din 
1998 scăderea probabilă a PIB ar fi fost situată între -4,5 şi -5%. 
 

Graficul nr. 1 

Creşterea venitului total şi sectorial (al industriei prelucrătoare şi al 

serviciilor comercializabile) 

 
 

O altă trăsătură importantă a acestui grafic este că previzionează o 
traiectorie stabilă a PlB-ului, cu o creştere de circa 2,4% pe an, după anul 
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2002. Această valoare este mai redusă decât cea previzională pentru creşterea 
venitului mondial, fapt care îngrijorează autorităţile de decizie din România. 
Dacă economia românească nu se va restructura cât de curând, va există o 
divergenţă clară faţă de ţările dezvoltate şi diferenţa de nivel se va adânci. 
Orice strategie inerţială de dezvoltare va conduce la o creştere mai lentă decât 
a restului lumii. 

Graficul nr. 2 arată dezvoltarea viitoare previzionala a principalelor 
variabile ale cererii agregate. 

 
Graficul nr. 2  

Ratele de creştere anuală a investiţiilor şi consumului.  

Scenariul de bază 

 
 
Semnalele negative furnizate de acest grafic sunt legate de 

performanţele foarte slabe ale consumului privat real ca şi acelea ale noilor 
investiţii în economie. În special investiţiile în industria prelucrătoare sunt 
previzionate ca rămânând aproximativ constante (o rată anuală negativă de – 
0,08%) datorită lipsei de ISD şi a tendinţelor negative actuale care au influenţat 
ecuaţiile legate de factorii de producţie în cadrul modelului HERMIN. 
Consumul îşi va stabiliza rata de creştere la 1,85%, fapt care va fi considerat 
nesatisfăcător în raport cu indiferent ce criteriu (social sau economic). 

Graficul nr. 3 prezintă valorile previzionate ale ocupării pentru sectoarele 
industriei prelucrătoare şi serviciilor comercializabile. Creşterea productivităţii 
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previzionată de model pare a fi în principal determinată de disponibilizările 
masive, producând reducerea cererii pe piaţa muncii în ambele sectoare. 

Acest grafic poate fi uşor pus în relaţie cu previziunea referitoare la 
ocupare, data fiind rata constantă a participării forţei de muncă. În graficul nr. 4 
este prezentată traiectoria ratei şomajului pentru următorii 13 ani, care nu este 
deloc încurajatoare, nici în termeni economici, nici în termeni sociali. 
Corectitudinea acestei previziuni este susţinută de cifrele actuale. Din 1996 
până acum, rata şomajului a crescut de la 6,6% la 11,3% (martie 1999). 

 
Graficul nr. 3 

Ocuparea (milioane de persoane). Scenariul de bază 

 
 

Graficul nr. 4 

Rata şomajului. Scenariul de bază 
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Previziunea ratei inflaţiei nu spune foarte multe despre dezvoltarea 
viitoare, în măsura în care prin asumpţiile modelului a fost impusă o stagnare a 
inflaţiei mondiale după anul 2000. Totuşi, previziunea realizată este relevantă 
din punctul de vedere al stimulării macrostabilizării în perioada 1998-2000, 
când a fost imprimat un şoc economic în model prin deprecierea ratei de 
schimb nominale. Rezultatele sunt apropiate de evoluţiile actuale, aducând 
deflatorul PIB la 1,36 în 1998, 1,45 în 1999 şi 1,16 în 2000.” în 1998 inflaţia din 
realitate a fost mai mare decât acest rezultat (59%), însă tendinţa este corect 
surprinsă de model. Ca rezultat al creşterii productivităţii muncii în sectorul 
industriei prelucrătoare salariile reale sunt aşteptate să crească cu o constantă 
anuala de 2,2%. 

Graficul nr. 5 prezintă un alt aspect interesant pentru toate ţările în 
tranziţie: creşterea datoriei totale comparativ cu PlB-ul (rata îndatorării – 
RDEBT). România a început anul 1990 fără datorii externe, însă cererile de 
finanţare pentru restructurare sunt extrem de mari, iar cererea de împrumut a 
crescut în ultimii ani. De aceea nu este surprinzător faptul că sistemul 
economic va împinge rata îndatorării la mai mutt de 50% din PIB dacă se va 
continua pe tipicul actualului set de politici. 

 
Graficul nr. 5 

Rata totală a îndatorării ca procent din PIB. Scenariul de bază 
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În concluzie, putem considera că scenariul de bază este realist, dar nu 
este unul încurajator, punând probleme de luat în considerare pentru 
autorităţile române de decizie. Situaţia ar putea fi şi mai dificilă dacă se ia în 
considerare faptul că ansamblul relaţiilor externe este mai complex decât cel 
asumat în modei şi că sunt previzionate tendinţe negative pentru exporturi şi 

investiţiile străine directe. 

4.2. Şocurile asupra variabilelor 

4.2.1. Şocul asupra cererii mondiale 

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus, am studiat reacţia modelului în 
cazul unei creşteri a nivelului activităţii mondiale cu 1% peste nivelul de 
referinţă. Se observă astfel o creştere a outputului industriei prelucrătoare cu 
0,57% faţă de situaţia iniţială. Evoluţia industriei şi a serviciilor este prezentată 
în graficul nr. 6 împreună cu valorile prognozate ale PIB-ului exprimat la 
preţurile pieţei. Fără un efect direct, sectorul serviciilor a crescut ca volum 
datorită efectului indirect al veniturilor. Reacţia PIB-ului la un şoc mondial este 
de uşoară accelerare a creşterii undeva în jur de 0,23%. 

 

Graficul nr. 6 

Diferenţele faţă de scenariul de referinţă pentru ON, OT şi PIB în cazul 

unui şoc OW (Efectul pe sectoare şi pe total al unui şoc asupra OW) 

 
 

Nu există aproape nici un efect asupra exporturilor şi importurilor totale, 
variabila care cuantifică surplusul net al comerţului mondial rămânând 
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constantă, chiar în condiţiile unor variaţii ale volumului outputului mondial. Pe 
viitor, modelul va fi dezvoltat pe această direcţie, pentru a include efectul 
cererii mondiale asupra exporturilor şi a cererii interne, şi de a nu mai trata 
balanţa comercială ca reziduală. 

4.2.2. Şocul asupra politicii interne 

Al doilea şoc pe care îl analizăm este cel al creşterii cu 10% a nivelului 
ocupării în sectorul public în 1998 faţă de 1997. Această simulare presupune 
că nivelul fiscalităţii şi cheltuielile extrabugetare (ambele exogene în model) 
sunt finanţate prin împrumuturi publice la rate fixe. 

Nivelul ocupării atât în industrie cât şi în servicii a crescut în primii trei ani 
cu maxim 0,09%, respectiv 0,19% în 1998. Totuşi, începând cu 1999 evoluţia 
ocupării în ambele sectoare a fost afectată negativ, urmând un declin uşor 
către 0,046 creştere a ocupării în sectorul T, respectiv 0,1% în N până în 2010. 
Graficul nr. 7 prezintă diferenţele faţă de situaţia iniţială a ocupării în sectoarele 
T şi N, ca şi pe total, dată fiind creşterea ocupării în sectorul guvernamental 
pentru anul 1998. Efectul general asupra ocupării este puţin sub 1%, ceea ce 
înseamnă foarte puţin. Dacă ne uităm la toţi ceilalţi indicatori macroeconomici, 
se remarcă nivelul scăzut al multiplicatorului ocupării, deoarece există reacţii 
foarte slabe din partea economiei reale. Datoria publică nu se îndepărtează 
prea mult de scenariul de bază, căci modificările ratelor de fiscalitate şi de 
cheltuieli publice, implementate în 1998 se contracarează reciproc. 

 
Graficul nr. 7 

Modificarea ocupării sub influenţa şocului LG (Efectele pe sectoare 

şi pe total ale şocului LG) 
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4.2.3. Şocul asupra politicii interne 

Al treilea şoc analizat vizează tot creşterea cu 10% a ocupării în sectorul 
public în 1998, dar de data aceasta simularea presupune că exogenele ca rata 
fiscalităţii şi cheltuielile extrabugetare sunt ţinute sub control, pentru a se 
menţine nivelul împrumuturilor aproape de un nivel prestabilit. Graficul nr. 8 
prezintă aceleaşi variabile ca şi cel anterior. 

Ocuparea, atât în industrie cât şi în servicii, va creste în medie cu 1,88%. 
respectiv 1,91% anual pe perioada de prognoză. Ocuparea totala va creşte şi 
ea, dar într-un ritm mai lent datorită reducerii globale a forţei de muncă. Nu 
avem în model inclus un efect de tipul curbei Philips, dar nivelul salariilor 
afectează indirect ocuparea prin intermediul venitului. 

Interesantă este comparaţia dintre cele două rate ale datoriei publice 
obţinute în cele două scenarii ale şocurilor LG, comparaţie reliefată de graficul 
nr. 9. 

 
Graficul nr. 8  

Efectele pe sectoare şi pe total ale şocului LGP 
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Graficul nr. 9 

Datoria publică în termeni relativi aşa cum apare în cele două 

regimuri de politică 

 

4.2.4. Şocul asupra investiţiilor guvernamentale 

Acest şoc presupune o creştere cu 1% a cheltuielilor guvernamentale faţă de 
scenariul de bază, fără a lua în considerare feedback-ul politicilor. Nu există 
creştere asociată a investiţiilor în infrastructură a sectorului serviciilor în locul 
guvernului, nici a investiţiilor în construcţiei. Rezultatul este prezentat în graficul nr. 
10, unde se pot observa variaţiile outputului faţă de scenariul de bază. 
 

Graficul nr. 10 

Modificarea ouputului pe sectoare şi pe total sub influenţa şocului 

asupra investiţiilor guvernamentale 
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Efectul total de multiplicare a investiţiilor publice este mai mic decât în 
scenariul de bază, ceea ce nu reprezintă o concluzie „înviorătoare” 
(multiplicatorul investiţiilor publice este undeva în jurul valorii de 0,23). În cazul 
multiplicatorului cheltuielilor publice (cu feed-back al politicilor de data 
aceasta), valoarea a fost mult mai mare (aproape 3). Datele inexacte privind 
preţurile, ca şi variaţiile considerabile ale cheltuielilor guvernamentale din 
ultimii ani s-ar putea să fi afectat valorile rezultate pentru aceşti multiplicatori. 

4.2.5. Şocul asupra ratei nominale de schimb 

Deprecierea nominală a ratei de schimb este de 5% anual faţă de 
valorile de bază. Balanţa comercială se îmbunătăţeşte uşor, dar fără efecte 
asupra economiei reale. Singurele reacţii provin din variaţiile preţurilor, 
fenomen care poate fi urmărit în graficul nr. 11. Nu avem o indexare completă, 
deoarece efectul competitivităţii asupra outputului real este redus în cadru! 
ecuaţiilor OT. 

Graficul nr. 11  

Efectele şocului ratei de schimb asupra preţurilor şi salariilor 

 
 

4.2.6. Şocul asupra ratei reale de transfer social 

Şocul asupra RGTRSW este conceput în aşa o manieră încât să inducă 
o creştere de 1% din PIB a plăţilor nominale de transfer social. Rezulta astfel o 
creştere cu 8,9% a ratei de transfer social faţa de scenariul iniţial. Acest şoc 
este similar şocurilor privind cheltuielile publice, aşa că vom putea urmări 
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acelaşi tip de comportament în graficul nr. 12, ca şi pentru şocurile descrise în 
graficele nr. 8-10. 

Există un efect permanent de venit, care este transferat în creşteri ale 
consumului şi apoi ale PIB-ului. Efectul de multiplicare este prezent dar se 
diminuează în timp. Multiplicatorul este mai mare decât 1, aşa cum a fost în 
toate cazurile cu cheltuielile guvernamentale. Consumul creşte cu mai mult de 
1,6% în primul an, şi apoi rămâne la nivelul scenariului de bază adică 1,4%. 

Comentariul general relativ ia şocurile bazate pe un scenariu de bază, 
este că ele arată un comportament puternic inerţial al economiei româneşti, 
fapt ce evidenţiază întârzierile existente în procesul de restructurare şi 
privatizare, care au afectat competitivitatea generală. O creştere a gradului de 
deschidere va îmbunătăţi cu siguranţă performanţele prezentate. Vom încerca 
să utilizăm modelul pentru un scenariu diferit, bazat pe creşterea nivelului 
tehnologic ca urmare a fluxurilor de investiţii străine. Rezultatele vor fi 
prezentate în continuare. 
 

Graficul nr. 12  

Şocul ratei de transfer social (RGTRSW)  

asupra agregatelor de cheltuieli 

 
 

4.3. Un al doilea scenariu care ia în calcul şi progresul 

tehnologic 

Pentru a construi şi rula noul scenariu, bazat pe asumpţia creşterii 
nivelului tehnologic, vom modifica specificaţiile modelului Hermin prin 
transformarea ecuaţiei OT. Outputul industriei este cel care va recepta 
progresul tehnologic, prin includerea unei tendinţe pozitive, în timp, între 
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factorii independenţi de influenţă care apar în modelul comportamental. 
Tendinţa în timp stă pentru toate potenţialele îmbunătăţiri calitative în dotarea 
cu factori de producţie. Ecuaţia OT devine: 

log(OT) = -3,43057 + 2,41349 x (0,2199 x log(OW) + 0.7801 x log(FDOT) 
/ log(237,608673)) – 0,15 x log(ULCT/POT0 – 0,25 x log(POT/PWORLD) + 
0,015 x (T-7) 

Forma actuală a ecuaţiei asumă că progresul tehnologic începe să apară din 
cel de al optulea an al tranziţiei, adică din 1997. Va avea loc o creştere anuală de 
1,5% în forma logaritmică, putând fi considerată ca un efect direct al fluxurilor de 
ISD sau al restructurării la nivel tehnologic a industriei prelucrătoare. Canalele 
indirecte prin care progresul poate pătrunde în sectorul T, cum ar fi creşterea 
influenţei outputului mondial, sunt menţinute ca în scenariul de bază. 

Aceasta a fost singura modificare pe care am considerat-o pentru noul sce-
nariu (scenariul 2), dar care a impus reverificarea variabilelor reziduale şi 
recalibrarea modelului. După rularea sa rezultatele au fost considerabil diferite 
demonstrând un potenţial îmbunătăţit al economiei româneşti pe termen lung. Cel 
mai important efect al modificărilor aduse se regăsesc pe piaţa muncii, unde 
aproape 1 milion de locuri de muncă vor fi create până în 2010, în totalul industriei 
şi serviciilor, ca reacţie la recâştigarea puterii cererii agregate interne, cât şi al 
creşterii potenţialului pentru export (nou stabilitele companii multinaţionale încep să 
producă în România, beneficiind deja de pieţele lor de vânzare din alte ţări). 

4.4. Compararea celor două scenarii 

Principalele diferenţe dintre scenariul 2 şi cel de bază sunt prezentate în 
următorul grafic. 

 
Graficul nr. 13  

Scenariul 2 vs. scenariul de bază – ratele de creştere a outputului 
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Există un efect permanent asupra creşterii outputului în industrie, care 
aduce rata anuală cu 1,8% peste cea din scenariul de bază. Efectul indirect se 
produce prin intermediul cererii agregate asupra sectorului serviciilor, 
majorând creşterea acestuia cu 1,5% pe an. Noua rată reală de creştere 
sustenabilă a PIB sare faţă de 3%, media mondială, la 3,5-3,6%, dând şanse 
pentru convergenţă cu ţările în dezvoltare. 

 
Graficul nr. 14 

Scenariul 2 vs. scenariul de bază – ocuparea 

 
 

Graficul nr. 15 

Scenariul 2 vs. scenariul de bază – rata şomajului 
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Graficul nr. 16  

Scenariul 2 vs. scenariul de bază – datoria publică totală 

 
 
Datoria publică totală tinde să se stabilizeze în scenariul 2, în condiţiile 

unei transformări a deficitului în surplus în 2006, ceea ce duce la creşterea 
capacităţii de finanţare a economiei româneşti. 

 



5. Simularea unor scenarii pentru  

sistemul de protecţie socială 

 
 
Acest capitol analizează principalele măsuri de politică luate în România 

în cadrul sistemului de protecţie socială şi tendinţele manifestate de evoluţia 
resurselor şi necesităţilor din acest domeniu, mai ales din perspectiva integrării 
europene. Concluzia noastră este că astfel de schimbări au atras efecte 
negative asupra stării economice şi sociale, deoarece rata de impozitare 
crescătoare a poziţionat impozitul pe partea descendentă a curbei Laffer. De 
asemenea, a plasat România într-o poziţie dezavantajoasă, de vreme ce, într-
o perspectivă regională, ţara a ajuns să impună cele mai înalte rate de 
impozitare pentru protecţia socială – cazul fondurilor de pensii şi de şomaj – 
practicate în ţările membre ale Uniunii Europene şi ţările candidate. 

Pentru a estima efectele unei reduceri a nivelului contribuţiilor pentru 
protecţia socială, în concordanţă cu măsura, anunţată deja, care va fi luată de 
către guvern, am construit o versiune adaptată a unui model macroeconomic 
existent pentru România, încercând să punem în evidenţă potenţialele 
consecinţe în lanţ ale unei astfel de măsuri. Ne aşteptăm să se înregistreze 
efecte la toate nivelurile economice, iar modelul utilizat pentru prognoză a 
trebuit să ia în considerare acest fapt şi a fost construit corespunzător. Am 
proiectat un model hibrid, prin adaptarea unui model macroeconomic al 
economiei româneşti deja funcţional – modelul LINK-Dobrescu – la problemele 
specifice implicate de scenariile avute în vedere aici. Evoluţiile legate de piaţa 
forţei de muncă reprezintă nucleul modelului nostru, care ia drept premisă 
majoră credibilitatea şi angajamentul guvernului privind propriile reforme 
propuse. De aceea, nu s-a introdus nici un sector financiar iar variabilele 
financiare şi monetare cu impact major asupra economiei, cum ar fi indicii de 
preţuri cu care se deflatează, cursul de schimb şi rata dobânzii, sunt tratate 
drept variabile exogene sau drept expectaţii. 

Modelul este împărţit în următoarele blocuri: 
• Blocul pieţei forţei de muncă, în care sunt modelate gradul de 

ocupare şi echilibrul pieţei forţei de muncă (deciziile actorilor de pe 
piaţa forţei de muncă); 

• Blocul macroeconomic, care modelează formarea produsului intern 
brut; şi 

• Blocul bugetar, unde se cercetează evoluţia celor două componente 
ale bugetului, veniturile şi cheltuielile. 

Pe baza acestui model, am implementat patru scenarii diferite, şi anume:  
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SC_01: în 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale 

de impozitare privind contribuţia la asigurările sociale, împărţită între angajaţi 
şi angajatori după cum urmează: 2,67% din partea angajatului şi 2,33% din 
partea angajatorului. Aceasta va fi urmată, în 2005, de o a doua reducere de 
5%, împărţită în mod egal între angajaţi şi angajator; 

SC_2: în 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale 

de impozitare privind contribuţia la asigurările sociale, împărţita între angajaţi 
şi angajatori după cum urmează: 2,67% din partea angajatului şi 2,33% din 
partea angajatorului. Aceasta va fi urmată, în 2005, de o a doua reducere de 
3%, împărţită în mod egal între angajaţi şi angajator; 

SC_03: în 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale 

de impozitare privind contribuţia la asigurările sociale, împărţită între angajaţi 
şi angajatori după cum urmează: 2,67% din partea angajatului şi 2,33% din 
partea angajatorului. Aceasta va fi urmată, în 2005, de o a doua reducere de 
7%, împărţită în mod egal între angajaţi şi angajator; 

SC_04: acest scenariu implementează programul după cum se propune 

în Acordul pentru Pactul Social semnat în iulie 2002 (Guvern – sindicate), şi 
anume, o împărţire a reducerii propuse. Între angajatori şi angajaţi, constând în 
4,67% din partea angajatului şi numai 0,33% din partea angajatorului. 

Potrivit procedurii standard, efectul măsurii implementate se estimează 
comparativ cu un scenariu de bază (% de creştere suplimentară în diverse 
scenarii, peste creşterea din scenariul de bază, dacă nu se specifică altfel). 

Din punct de vedere al pieţei forţei de muncă, efectul reducerii 
contribuţiei pentru asigurările sociale este pozitiv în toate cazurile analizate. 
Acesta constă într-o creştere a numărului de salariaţi, a gradului de ocupare a 
forţei de muncă şi a salariilor, atât brute cât şi nete, precum şi într-o reducere a 
numărului de şomeri. 

Efectele pozitive asupra stării economice de ansamblu sunt, de ase-
menea, clare. Produsul intern brut şi cererea globală prezintă rate de creştere 
anuală mai mari, iar simulările din cadrul scenariului raportează profituri şi 
investiţii mai mari. Creşterea suplimentară a consumului privat este acoperită 
de oferta internă mai mare şi de importuri sporite, ceea ce duce la o 
deteriorare a balanţei comerciale. Efectul negativ asupra inflaţiei provine din 
creşterea venitului disponibil, degenerând într-o spirală de tip salarii-preţuri. 

Efectul asupra bugetului este şi el pozitiv. Acest fenomen poate avea o 
dublă explicaţie: 

 o creştere a veniturilor bugetare (urmărind creşterea bazei de 
impozitare care, în unele cazuri, depăşeşte reducerea nivelului 
ratelor de impozitare), şi 

 o scădere a resurselor financiare necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor legate de şomaj, dată fiind creşterea gradului de 
ocupare a forţei de muncă. 
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Prin urmare, relaxarea fiscală propusă se dovedeşte a fi benefică pentru 
starea globală a economiei. Singurele efecte negative ar fi cele asupra inflaţiei 
şi asupra balanţei comerciale (ca o consecinţă a cererii crescute), dar acestea 
sunt compensate în mod clar de beneficiile atrase de această decizie politică. 

Din punctul de vedere al teoriei selecţiei publice, specifică economiei 
politice, este de asemenea important să menţionăm că efectele asupra stării 
globale a economiei sunt cu atât mai benefice cu cât distribuţia reducerii care 
se aplică ratei contribuţiei pentru asigurările sociale este mai echilibrată – 
cazul primelor trei scenarii. Explicaţia constă în faptul că, economia României, 
fiind caracterizată prin constrângeri asupra ofertei, stimularea cererii (venituri 
mai mari) va fi mai puţin eficientă decât stimularea ofertei (costuri mai mici). 

5.1. Finanţarea sistemului contribuţiilor sociale în România 

Sectorul social este unul dintre cele mai afectate de procesul tranziţiei 
de la . o economie centralizată spre o economie de piaţă. Procesul cuprinzător 
de restructurare a economiei a avut un impact social serios având ca efect 
şomajul, excluderea socială şi sărăcia. Fiecare dintre aceste efecte trebuie 
abordat şi rezolvat în consecinţă. Bugetul foloseşte mecanismul redistribuţiei 
pentru a uşura povara acestor efecte negative asupra populaţiei. Resursele îşi 
au originea în contribuţiile la asigurările sociale. În prezent, în România, 
contribuţia la asigurările sociale este compusă din patru taxe: contribuţia la 
fondul de pensii (35%), contribuţia la fondul de şomaj (6%), contribuţia la 
fondul de sănătate (14%) şi contribuţia pentru protecţia socială a persoanelor 
cu handicap (2%). Totuşi, în ultimii ani structura contribuţiilor la asigurările 
sociale a suferit anumite modificări datorită necesităţii de a redistribui mai 
multe fonduri unui număr din ce mai mare de beneficiari, dar intr-o economie în 
care produsul intern brut era în scădere şi numărul contribuabililor scădea chiar 
mai repede. 
 

Tabelul nr. 4 

Structura contribuţiei la asigurările sociale 

 
Contribuţia la: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Fondul de pensii 28 28 28 35 35 35 35 

Fondul de şomaj 6 6 6 6 6 6 6 

Fondul de sănătate - - 10 14 14 14 14 

Fondul pentru protecţia socială a 
persoanelor cu handicap 

1 1 1 3 3 3 2 

Fondul special de susţinere a 
învăţământului 

- - - 2 2 2 - 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice. 
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Pe lângă problema inconsistenţei dintre numărul de beneficiari şi de 
contribuabili, sistemul asigurărilor sociale din România a trebuit să răspundă 
şi problemei ratelor mici de colectare. În prezent, ratele de colectare la cele 
trei componente principale ale asigurărilor sociale sunt: fondul de pensii 77%, 
fondul de sănătate 99%, fondul de şomaj 80%. Metoda cea mai simplă de a 
compensa lipsa veniturilor datorată diferenţei mai sus-amintite şi problemei 
ratelor scăzute de colectare a fost considerată creşterea ratelor contribuţiilor. 
Totuşi, astfel de modificări au avut efecte negative pentru că aceste creşteri 
au plasat ratele de impozitare pe partea negativă a curbei Laffer. Mai mult, 
acest fapt a plasat România într-o poziţie dezavantajoasă pentru că din 
perspectivă regională are cea mai mare rată de impozitare la fondurile de 
pensii şi şomaj. 

De la începutul procesului de tranziţie la economia de piaţă guvernele 
succesive au încercat să reformeze întregul sistem al asigurărilor sociale. 
Astfel, legislaţia care reglementează sistemul de pensii a fost adoptată în 1992 
(Legea nr. 49/1992), cea pentru fondul de şomaj datează din 1991 (Legea nr. 
1/1991), în timp ce legislaţia pentru fondul de sănătate este din 1992 (Legea 
nr. 114/1992). Problemele amintite anterior au forţat guvernele să modifice 
odată cu legea anuală a bugetului şi anumite articole din legile menţionate mai 
sus. Mai mult, sistemul de pensii şi cel al asigurărilor de sănătate sunt 
reglementate de acte normative noi: Legea nr. 19/2000 aplicata de la 1 aprilie 
2001 şi respectiv Legea nr. 145/1997, în vigoare din 1998. 

În ciuda acestor eforturi, deficitele actuale ale bugetelor asigurărilor 
sociale reflectă necesitatea de schimbare astfel încât să se poată echilibra 
nevoile şi resursele pentru ca sistemul asigurărilor sociale să fie eficient. 
Astfel, reforma sistemului asigurărilor sociale este necesară în România 
pentru: (1) a face faţă modificărilor structurale din societate, de pe piaţă 
muncii, presiunilor demografice şi inflaţioniste, şi (2) a alinia şi coordona 
politicile din acest domeniu cu cele din UE. 

Sistemul public de pensii constituie cea mai mare parte a cheltuielilor 
sociale şi este în acelaşi timp o sursă de deficit bugetar. Cheltuielile sociale au 
atins 16,8% din PIB în 2000, şi aproape jumătate din această sumă revine 
cheltuielilor cu pensiile. În decursul perioadei 1995-2001 deficitul bugetar a fost 
în medie de 4,3% din PIB, iar deficitul sistemului de pensii a fost în medie de 
1,1% din PIB. 

Ca şi în alte ţări din centrul şi estul Europei, tranziţia la economia de 
piaţă în România a supus unor presiuni multiple sistemul de pensii moştenit de 
la regimul comunist. Pe de o parte, vechiul sistem avea propriile puncte tari 
prin aceea că oferea muncitorilor un grad de securitate considerabil pentru că 
acoperirea era universală. Pe de altă parte însă, vechiul sistem avea efecte 
adverse atât de natură politică cât şi de natură economică. Astfel, slăbiciunea 
de ordin politic consta în viziunea conform căreia statul şi întreprinderea erau 
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împreună răspunzătoare pentru bunăstarea individului, în timp ce slăbiciunile 
de ordin economic erau o administraţie ineficientă şi lipsa unei ţintiri adecvate 
a beneficiarilor. Lipsa ţintirii adecvate a avut ca rezultat imposibilitatea de a 
reduce costurile şi motivaţii adverse. 

La începutul anilor '90 cheltuielile cu pensiile au fost excesive cel puţin 
pentru două motive. În primul rând, nivelul beneficiilor era mare, iar pentru 
anumite categorii de ocupaţie pensiile erau mult mai mari în comparaţie cu 
resursele existente. În al doilea rând, beneficiile se obţineau foarte uşor, în 
special pentru că anumite categorii de ocupaţii aveau dreptul la o pensionare 
în avans. 

În momentul începerii reformei, politicile greşite destinate abordării 
problemelor restructurării pieţei muncii au exacerbat dezechilibrele sistemului 
de pensii din România. La sfârşitul primei decade a tranziţiei, sistemul de 
pensii din România avea una dintre cele mai nefavorabile rate de dependenţă 
din toată regiunea, ceea ce a făcut ca reforma să fie şi mai dificilă. 

Sistemul de pensii obligatorii din România acoperă pensiile de vârstă, 
de boală şi de urmaş pentru 6,2 milioane de beneficiari. De asemenea, 
sistemul oferă şi alte beneficii pe termen scurt, între altele beneficii de boală, 
alocaţii, însă acestea constituie numai 6% din totalul cheltuielilor. Sistemul de 
pensii a reprezentat un element major al cheltuielilor ajungând la o medie de 
7,2% din PIB în perioada 1995-2001 şi la mai mult de 8% în cursul anului 2001 
(vezi tabelul nr. 5). 
 

Tabelul nr. 5 

Veniturile şi cheltuielile cu pensiile (% din PIB) 

 
 Venituri Pensii de 

stat 

Pensiile 

agricultorilor 

Beneficii pe 

termen scurt 

Altele Surplus/ 

deficit 

1995 6,1 5,9 0,4 0,4 0,1 -0,8 

1996 5,8 5.8 0,5 0,4 0,1 -1.1 

1997 5,0 5,2 0,6 0,4 0,1 -1,3 

1998 5,5 5,9 0,6 0,5 0,1 -1.6 

1999 6,0 6,1 0,5 0,5 0,1 -1,2 

2000 6,8 6,4 0,5 0,5 0,1 -0,8 

2001 7,2 7,0 0,6 0,5 0,2 -0,9 

Sursa: Banca Mondială. 

 
Sistemul actual bazat pe Beneficii Definite (DB), Pay-as-you-go (PAYG), 

a rezultat din unirea sistemului de pensii de stat şi al pensiilor agricultorilor sub 
noua lege a pensiilor, în vigoare din aprilie 2001. Sistemul Pensiilor de Stat s-a 
bazat şi el pe scheme de tip DB-PAYG şi a inclus un regim special pentru 
anumite ocupaţii. Sistemul pensiilor de stat era obligatoriu pentru toţi muncitorii 
salariaţi şi opţional pentru angajaţii pe cont propriu şi cei cu convenţii civile. 
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Participarea indivizilor din ultimele două grupuri a fost însă neglijabilă. Schema 
pensiilor pentru agricultori era în mare parte noncontributorie şi de aceea taxe 
speciale au fost impuse companiilor care produceau şi/sau comercializau 
produse agricole, astfel încât să se poate finanţa sistemul. 

Sistemul de pensii din România a avut de suportat dificultăţi serioase în 
ultimii ani şi în consecinţă a înregistrat în mod continuu deficite în medie de 
1,1% din PIB, în perioada 1995-2001. Totuşi, trebuie subliniat că problemele 
sistemului de pensii erau prezente încă de la începutul anilor '90, pentru că 
sistemul PAYG era deja dezechilibrat. Din punct de vedere financiar, acest 
mecanism a fost compromis de extinderea beneficiilor (pensiilor) la angajaţi 
care nu contribuiau în sistem – în special agricultorii şi angajaţii din 
întreprinderile agricole – în ^timp ce contribuţia era menţinută la un nivel mult 
prea scăzut pentru a acoperi rata de înlocuire. Acest dezechilibru iniţial a fost 
influenţat negativ în continuare de politici contraproductive, cum ar fi aceea de 
a oferi o pensionare în avans ca o alternativă la şomaj, ceea ce a dus la o 
creştere semnificativă a numărului pensionarilor. 

Mai alarmant este faptul că aceste deficite ale fondului public de pensii 
se înregistrau în timp ce cheltuielile cu pensiile în România erau mai scăzute 
decât în alte ţări în tranziţie. Aşa cum arată tabelul nr. 6, România a cheltuit cu 
sistemul public de pensii 7,1% din PIB în 2000, în timp ce Ungaria a cheltuit 
8,7%, Slovacia 7,7% şi Republica Cehă 9,5%. Aceasta comparaţie arată în 
mod evident că România are nevoie să mărească cheltuielile în acest domeniu 
pe termen mediu şi lung. 

 
Tabelul nr. 6 

Cheltuieli cu pensiile (% din PIB) 

 
 1995 2000 

România 6,5 7,1 

Ungaria 9,1 8,7 

Republica Cehă 7,5 9,5 

Polonia 14,4 12,7 

Slovacia 7,7 7,7 

Letonia 10.4 10,3 

Sursa: Banca Mondială. 

 
Una din explicaţiile acestei evoluţii este creşterea substanţială a 

numărului de beneficiari la începutul anilor '90. România a moştenit de la 
sistemul comunist un sistem de pensii cu acoperire aproape universală care 
urmărea să ofere siguranţa venitului la bătrâneţe. În decursul tranziţiei, 
sistemul de pensii a fost folosit ca mecanism de absorbţie a forţei de muncă 
redundante. Deşi vârsta de pensionare a fost 62 şi 57 de ani pentru bărbaţi şi 
respectiv pentru femei, angajaţii se puteau pensiona şi mai devreme fără nici o 
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penalizare, ceea ce a pus în mod implicit o taxă pe muncă. Efectul a fost ca 
vârsta medie de pensionare pentru bărbaţi a devenit 56 de ani şi respectiv 51 
pentru femei. 

Numărul celor pensionaţi pe motiv de boală a crescut şi el datorită unor 
legi permisive, iar angajaţii au cerut beneficii pentru boală ca o metodă de a 
evita şomajul în creştere. Cea mai mare creştere a numărului de beneficiari s-a 
înregistrat la începutul tranziţiei, dar creşterea a păstrat un ritm alert (apropiat 
de 4%) în cea de-a doua parte a anilor '90, depăşind rata de creştere a 
populaţiei în vârstă. 

Numărul total de beneficiari ai sistemului pensii de stat şi de agricultor a 
crescut de la 3,4 milioane în 1990 la 6,2 milioane în 2001, ceea ce înseamnă o 
creştere cumulativă de mai mult de 70%. 

În ciuda faptului că noua lege a pensiilor a înăsprit reglementările cu 
privire la pensionare, prin penalizarea numărului de puncte, şi a crescut vârsta 
de pensionare, creşterea alertă a numărului de pensionari a continuat şi în 
2001. 

În acelaşi timp, numărul contribuabililor a scăzut de la 8,2 milioane în 
1989 la 6,2 milioane în 1995. Acest trend descrescător s-a menţinut şi în a 
doua parte a anilor '90, când numărul contribuabililor a scăzut până la 4.5 
milioane. Contracţia ratei de participare a forţei de muncă, creşterea numărului 
de şomeri, mărirea sectorului informai al economiei ca şi creşterea numărului 
de angajaţi pe cont propriu au contribuit la scăderea dramatică a bazei de 
contribuţie ia sistemul de pensii. 

Această deteriorare a ratei de dependenţă a sistemului a avut consecinţe 
negative asupra stabilităţii sistemului de pensii Una din soluţiile implementate 
pentru a menţine sub control deficitul sistemului de pensii a fost creşterea ratei 
taxei contribuţiilor la asigurările sociale (fondul de pensii) de la 28% în 1992 la 
30% în 1998 şi la 35% în 1999. În prezent, România are una dintre cele mai 
înalte rate de impozitare la asigurările sociale. Aceasta a dus la creşterea 
semnificativă a costurilor cu forţa de muncă şi a avut efecte negative asupra 
numărului de angajaţi din sectorul formal, ducând la scăderea bazei de 
impozitare. Aceste probleme au fost amplificate de lipsa de siguranţă legată de 
nivelul viitor al beneficiilor şi de marea discreţie în managementul sistemului, 
ceea ce a dus la scăderea credibilităţii în faţa contribuabililor 

Creşterea numărului de pensionari, corelată cu scăderea numărului de 
contribuabili a avut ca rezultat scăderea valorii reale a pensiilor. Rata reală de 
înlocuire s-a diminuat de la 51% în 1990 la 47% în 2001. Într-adevăr, valoarea 
reală a pensiilor şi salariilor a scăzut dramatic la începutul anilor '90 şi, în 
medie, în tot deceniul, nu s-a înregistrat nici o îmbunătăţire. La început, pensiile 
au scăzut mai rapid decât salariile pentru a uşura povara numărului crescător 
de pensionari, ceea ce a dus la scăderea ratei nete de înlocuire (pensii supra 
salarii). Pe parcursul decadei, rata netă (brută) de înlocuire a continuat să 
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fluctueze semnificativ, atingând 47(36)% în 2001. Rata de înlocuire prezentă 
nu este adecvată pentru o schemă obligatorie de asigurări şi, deşi este 
comparabilă economiilor din OCDE, este scăzută în comparaţie cu rata de 
contribuţie înaltă din sistemul actual. 

Continua fluctuaţie a pensiilor din perioada 1995-2001 este dovada 
indexărilor ad-hoc a beneficiilor, frecvente în urma inflaţiei şi urmată de planuri 
de recalculare a beneficiilor (recorelare). Din 1996 au fost concepute cinci 
planuri de recorelare pentru sistemul de pensii de stat şi două pentru sistemul 
de pensii pentru agricultori. Regulile de indexare şi recorelare nu au fost 
uniforme pentru toate grupurile de beneficiari de pensii pentru limita de vârstă, 
boală, urmaş şi nici în fiecare grup în parte. 

Anumite progrese au fost făcute pin aplicarea noii legi a pensiilor din 
2001. Cele mai importante modificări introduse de noua legislaţie sunt: 

 Extinderea bazei de contribuţie la întreaga forţă de muncă, 
incluzând agricultorii, angajaţii pe cont propriu şi şomerii. Această 
prevedere va contribui la rezolvarea diferenţei dintre numărul de 
contribuabili şi de beneficiari. 

 O creştere de 3 ani a vârstei de pensionare de la 57 (62) pentru 
femei (bărbaţi) până în 2014 şi o creştere concomitentă a 
numărului minim de ani de contribuţie. Această nouă regulă va 
rezolva problema numărului crescător de beneficiari şi utilizarea 
sistemului de pensii ca alternativă pentru forţa de muncă 
redundantă. Mai mult, reducerea accesului la pensii, va aduce 
economii oferind în acelaşi timp protecţie împotriva sărăciei 
pentru cei în vârstă şi pentru cei cu handicap. 

 O nouă formulă de calcul a beneficiului (bazată pe un sistem de 
puncte) care ia în considerare întreaga perioada de contribuţie şi 
penalizează pensionarea în avans pe baze mult mai corecte. 

 O raţionalizare a numărului de ocupaţii periculoase care 
beneficiază de pensionare în avans şi o creştere concomitentă a 
vârstei de pensionare şi a perioadei minime obligatorii de 
contribuţie. 

 O divizare a contribuţiei la sistemul de pensii între angajator şi 
angajat. Aceasta va transmite un mesaj politic şi economic 
important. Semnalul politic are în vedere responsabilizarea şi 
este foarte important în tranziţie statul este responsabil pentru 
stabilirea cadrului general al protecţiei sociale, dar individul, prin 
salariu şi contribuţii, este în mod substanţial responsabil pentru el 
însuşi. Din punctul de vedere al contribuţiei unui angajat, orice 
creştere a beneficiilor conduce instantaneu la creşterea 
contribuţiilor prelevate din salariile individuale. Mesajul economic 
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care rezultă de aici este că angajatul este cel care plăteşte, cel 
puţin parţial, pentru asigurările sociale. 

În concluzie, pentru a rezuma, restructurarea inevitabilă a pieţei forţei de 
munca în decursul tranziţiei la economia de piaţă a generat o serie de presiuni 
asupra sistemului de pensii, pe măsură ce participarea forţei de muncă s-a 
diminuat şi şomajul a crescut. Măsurile de politică economică orientate pe 
termen scurt – pensionarea în avans, criterii laxe de stabilire a pensiei de 
boală, creşterea ratei de impozitare ca şi modificările ad-hoc ale beneficiilor – 
nu au făcut decât să exacerbeze problemele sistemului. 

Noua lege a pensiilor oferă cadrul instituţional necesar pentru scăderea 
costurilor şi pentru înlăturarea motivaţiilor adverse. Totuşi, rămân încă 
problemele legate exclusiv de rata de impozitare în sine, care ar putea face ca 
sistemul să redevină ineficient. De aceea, este necesară o analiză 
comprehensivă pentru a evalua toate posibilităţile de a reduce presiunea 
indusă asupra sistemului de pensii de rata de impozitare. 

5.2. Prognoze şi scenarii asociate 

Scenariul de bază, care pleacă de la prezumţia nici unei modificări în 
fiscalitatea asociată sistemului de asigurări sociale, este rulat cu ajutorul 
modelului descris, pentru a produce valori de referinţă pentru variabilele de 
interes din economie, pentru perioada 2001-2005 (perioada de prognoză). 

Au fost implementate patru scenarii diferite, şi anume: 
SC_01: în 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale 

de impozitare privind contribuţia la asigurările sociale, împărţită între angajaţi 
şi angajatori după cum urmează: 2,67% din partea angajatului şi 2,33% din 
partea angajatorului. Aceasta va fi urmată, în 2005, de o a doua reducere de 
5%, împărţită în mod egal între angajaţi şi angajator. 

SC_02: în 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale 

de impozitare privind contribuţia la asigurările sociale, împărţită între angajaţi 
şi angajatori după cum urmează: 2,67% din partea angajatului şi 2,33% din 
partea angajatorului. Aceasta va fi urmată, în 2005, de o a doua reducere de 
3%, împărţită în mod egal între angajaţi şi angajator. 

SC_03: în 2003, se va pune în aplicare o reducere de 5% a ratei globale 

de impozitare privind contribuţia ia asigurările sociale, împărţită între angajaţi şi 
angajatori după cum urmează: 2,67% din partea angajatului şi 2,33% din 
partea angajatorului. Aceasta va fi urmată, în 2005, de o a doua reducere de 
7%, împărţită în mod egal între angajaţi şi angajator. 

SC_04: acest scenariu implementează programul după cum se propune 

în Acordul pentru Pactul Social semnat în iulie 2002 (Guvern – sindicate), şi 
anume, o împărţire a reducerii propuse, între angajatori şi angajaţi, constând în 
4,67% din partea angajatului şi numai 0,33% din partea angajatorului. 



 

 

503 

Potrivit procedurii standard, efectul măsurii implementate se estimează 
comparativ cu scenariul de bază {% de creştere suplimentară în diverse 
scenarii, peste creşterea din scenariul de bază, dacă nu se specifică altfel). 

DATE REFERITOARE LA PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ  

 

Numărul de salariaţi 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,87% 1,87% 1,87% 0,30% 

2004 2,15% 2,15% 2,15% 0,41% 

2005 4,46% 3,57% 5,31% 0,45% 

Gradul de ocupare 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 0,98% 0,98% 0,98% 0,16% 

2004 1,13% 1,13% 1,13% 0,21% 

2005 2,36% 1,90% 2,82% 0,24% 

Salariul mediu real brut 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,80% 1,80% 1,80% 1.67% 

2004 2,18% 2,18% 2,18% 2,01% 

2005 5,70% 5,09% 6,31% 2,57% 

Salariul mediu nominal 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 12,55% 12,55% 12,55% 28,53% 

2004 14,01% 14,01% 14,01% 32,52% 

2005 27,92% 23,16% 32,47% 37,84% 

Numărul de şomeri conform ILO 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 -4,06% -4,06% -4,06% -0,65% 

2004 -4,83% -4,83% -4,83% -0,88% 

2005 -8,97% -6,86% -11,01% -0,70% 

 
Din punct de vedere al pieţei forţei de muncă, efectul reducerii 

contribuţiei pentru asigurările sociale este pozitiv, în toate cazurile analizate. 
Acesta constă într-o creştere a numărului de salariaţi, a gradului de ocupare a 
forţei de muncă, a salariilor, atât brute cât şi nete, precum şi într-o reducere a 
numărului de şomeri. În mod categoric, ce! de al patrulea scenariu depăşeşte 
în performanţe scenariul fundamental (menţinerea ratei de impozitare), dar 
atunci când este comparat cu celelalte trei, devine evident că se situează 
detaşat pe locul patru din punct de vedere al performanţelor economice: 
numărul de şomeri, care reprezintă o problemă deosebit de sensibilă, scade în 
primele trei scenarii, cu 3% în 2003 şi 4% în 2004, în plus faţă de cel de al 
patrulea. Principala explicaţie este legată de distribuţia reducerii de impozit 
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între angajaţi şi angajatori. Reducerea ratei de impozitare pentru angajatori 
conduce (a scăderea costurilor medii cu forţa de muncă şi, de aceea, la 
creşterea cererii, de unde un grad mai ridicat de ocupare a forţei de muncă şi 
un nivel redus al numărului de şomeri. Pe termen lung, efectul reducerii 
costurilor cu forţa de muncă se va reflecta şi în salariile brute, de aceea 
muncitorii vor beneficia de o creştere a gradului de utilizare a forţei de muncă 
precum şi de salarii mai mari. 

Pentru angajaţi, reducerea ratei de impozitare duce la menţinerea 
constantă a salariului brut dar o creştere a salariului net, de unde o creştere a 
presiunii inflaţioniste. Piaţa forţei de muncă nu se confruntă cu o lipsă de 
ofertă, care s-ar atenua prin câştiguri mai mari, problema fiind, mai degrabă, 
cererea de forţă de muncă redusă, care ar putea fi redresată prin diminuarea 
costurilor cu forţa de muncă. De aceea, orice măsură menită să ducă la 
reducerea costurilor cu forţa de muncă depăşeşte performanţele măsurilor 
menite să provoace creşterea câştigurilor salariate. 

Cel de al patrulea scenariu fiind eliminat, ca fiind cel mai puţin 
performant din punct de vedere al pieţei forţei de muncă, ne îndreptăm atenţia 
asupra celor trei scenarii rămase. De vreme ce acestea diferă numai din punct 
de vedere al dimensiunii celei de-a doua reduceri, planificată pentru 2005, ele 
produc rezultate similare în primii doi ani. Cea mai bună performanţă 
economică este obţinută în cazul celui de al treilea scenariu, care propune cea 
mai mare scădere (7%) a nivelului ratei de impozitare din etapa a doua, cauza 
fiind tocmai faptul că propune cea mai mare reducere a ratei de impozitare. 

 

INDICATORII MACROECONOMICI  
 

Cererea agregată reală 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,01% 1,01% 1,01% 0,46% 
2004 2,39% 2,39% 2,39% 1,19% 
2005 3,41% 2,94% 3,90% 1,46% 

Cererea internă agregată reală 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,09% 1,09% 1,09% 0,51% 
2004 2,64% 2,64% 2,64% 1,33% 
2005 3,82% 3,30% 4,35% 1,66% 

Investiţiile 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 0,81% 0,81% 0,81% 0,23% 
2004 2,23% 2,23% 2,23% 0,75% 
2005 3,16% 2,88% 3,45% 1,02% 

PIB real 
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 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 0,74% 0,74% 0,74% 0,36% 
2004 1,53% 1,53% 1,53% 0,80% 
2005 1,66% 1,41% 1,93% 0,77% 

Indicele preţurilor de consum 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,07% 1,07% 1,07% 1,83% 
2004 1,16% 1,16% 1,16% 2,14% 
2005 3,05% 2,40% 3,70% 2,73% 

Balanţa comercială (% din PIB, date rezultate direct din scenariu) 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 -0,41% -0,41% -0,41% -0,18% 
2004 -1,69% -1,69% -1,69% -0.79% 
2005 -4,35% -4,04% -4.66% -1,89% 

Profituri (Excedentul Brut de Operare) 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,95% 1,95% 1,95% 0,55% 
2004 2,71% 2,71% 2,71% 1,03% 
2005 3,89% 3,21% 4,57% 1,03% 

Consumul privat 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,44% 1,44% 1,44% 0,67% 
2004 3,20% 3,20% 3,20% 1,67% 
2005 4,66% 3,95% 5,39% 2,03% 

 
Efectele pozitive asupra stării economice globale sunt certe: produsul 

intern brut şi cererea agregată, precum şi profiturile şi investiţiile, prezintă rate 
mai înalte de creştere. În toate cazurile, efectul principal al măsurii se 
repercutează asupra consumului privat. Creşterea suplimentară în domeniul 
consumului privat este acoperită de un surplus de ofertă internă, dar şi de 
creşterea importurilor, ducând la o deteriorare a balanţei comerciale. Această 
deteriorare este proporţională cu efectul produs asupra creşterii produsului 
intern brut, ceea ce confirmă dependenţa de importuri a dezvoltării României. 
Efectul asupra inflaţiei provine din şi urmăreşte creşterea venitului disponibil, 
generând o spirală inflaţionistă de tip salariat-preţuri. 
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VARIABILELE DE BUGET  

Total 

Veniturile bugetare (valori nominale) 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,12% 1,12% 1,12% 0,71% 
2004 1,41% 1,41% 1,41% 0,94% 
2005 3,12% 2,86% 3,38% 1,11% 

 

Veniturile bugetare mai mari pot fi explicate prin faptul că măsura va 
genera creşterea bazei de impozitare (atât prin număr de angajaţi, cât şi prin 
profituri), precum şi venituri sporite din taxa pe valoare adăugată (din creşterea 
consumului) şi din taxe vamale (creşterea importurilor). 

 
Taxe vamale 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,67% 1,67% 1,67% 0,73% 

2004 5,27% 5,27% 5,27% 3,38% 

2005 10,88% 10,10% 11,69% 7,64% 

TVA şi accize 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 0,74% 0,74% 0,74% 0,36% 

2004 1,51% 1,51% 1,51% 0,79% 

2005 1,61% 1,36% 1,87% 0,75% 

Venituri din impozitul pe profit 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,85% 1,85% 1,85% 0,52% 

2004 2,58% 2,58% 2,58% 0,98% 

2005 3,70% 3,05% 4.34% 0,98% 

Venituri din impozitul pe venit personal 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 1,73% 1,73% 1,73% 1,61% 

2004 2,10% 2,10% 2,10% 1,93% 

2005 5,48% 4,89% 6,06% 2,47% 

Venituri din impozitele pentru asigurări sociale 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 2,32% 2,32% 2,32% 1,47% 

2004 3,06% 3,06% 3,06% 1,93% 

2005 7,32% 6,84% 7,80% 2,25% 

Cheltuielile bugetare - Total 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 0,10% 0,10% 0,10% 0,33% 

2004 0,10% 0,10% 0,10% 0,45% 

2005 0,30% 0,15% 0,45% 0,65% 
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Această măsură va genera o creştere suplimentară la nivelul cheltuielilor 
bugetare pentru securitate socială în cadrul celui de-al patrulea scenariu, ca 
urmare a faptului că reducerea şomajului va fi mai atenuata în acest caz. 
Nivelul cheltuielilor va creşte indubitabil, datorită creşterii cheltuielilor pentru 
fondul de pensii: 

 

Cheltuieli sociale 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 0,33% 0,33% 0,33% 1,12% 

2004 0,28% 0,28% 0,28% 1,30% 

2005 0,82% 0,40% 1,25% 1,67% 

Cheltuieli cu fondul de pensii 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 0,67% 0,67% 0,67% 1,14% 

2004 0,72% 0,72% 0,72% 1,33% 

2005 1,89% 1,49% 2,30% 1,69% 

Cheltuieli cu fondul de şomaj 

 SC 01 SC 02 SC 03 SC SP 

2003 -1,29% -1,29% -1,29% 1,09% 

2004 -1,75% -1,75% -1,75% 1,22% 

2005 -3,72% -4,25% -3,18% 1,64% 

 

 

Pentru 2003 şi 2004, creşterea veniturilor bugetare, de 1,12%, respectiv 
1,41% în raport cu scenariul fundamental, trebuie subliniată sub două aspecte. 

În primul rând, având în vedere faptul că modelul pe care l-am construit 
în acest document presupune că toate impozitele au aceleaşi rate anterioare 
de colectare, rezultă că măsura în sine ar putea aduce o îmbunătăţire, mai ales 
în bugetul de pensii. Mai mult, deoarece s-a stabilit că se va urmări realizarea 
unei astfel de scăderi a ratei contribuţiei sociale numai dacă este însoţită de o 
reformă a administraţiei fiscale, rezultă că, în ceea ce priveşte veniturile 
bugetare, creşterea s-ar putea să fie chiar mai mare. 

În al doilea rând, din punct de vedere al politicii economice, autorităţile ar 
putea utiliza veniturile suplimentare pentru a consolida factorii care au 
contribuit ia acest efect pozitiv (fie printr-o reducere ulterioară, în 2005, a ratei 
contribuţiei sociale, fie prin intensificarea reformei în domeniul administraţiei 
fiscale). Pe de altă parte, autorităţile ar putea utiliza aceste venituri 
suplimentare, pur şi simplu, pentru creşterea cheltuielilor sociale, cum ar fi cele 
din domeniul educaţiei sau al sănătăţii, cu scopul de a atenua decalajul faţă de 
Uniunea Europeană. 

În ceea ce priveşte contribuţia diverselor impozite la veniturile bugetare, 
modelul arată, conform aşteptărilor, că veniturile din contribuţia socială şi cele 
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din impozitul pe profit vor înregistra cea mai mare creştere în cadrul 
impozitelor directe. Din punctul de vedere al teoriei selecţiei publice, specifică 
economiei politice, este de asemenea important să menţionăm că efectele sunt 
cu atât mai benefice cu cât distribuţia reducerii care se aplică ratei contribuţiei 
pentru asigurările sociale este mai echilibrată – cazul primelor trei scenarii, 
deoarece, comparativ cu cel de al patrulea scenariu, rezultatele sunt mai bune 
pentru ambele tipuri de venituri. În ceea ce priveşte impozitele indirecte, 
datorită unui consum sporit, vor creşte atât veniturile din TVA cât şi cele din 
taxe vamale. 

Referitor la structura cheltuielilor bugetare, cel mai important aspect 
revelat de model arată că, cheltuielile sociale vor creşte într-un ritm mai alert 
decât totalul cheltuielilor. Aceasta se datorează în principal faptului că, în 
perioada următoare, cheltuielile cu pensiile vor creşte din cauza evoluţiei 
demografice. 

Un alt element, care trebuie menţionat, este alegerea modului de 
distribuire, între angajaţi şi angajatori, a reducerii aplicate contribuţiei sociale, 
conform diferenţierii între primele trei scenarii şi cel de al patrulea. În privinţa 
veniturilor bugetare, este evident că există un avantaj real în alegerea unei 
distribuţii mai echilibrate (2,67/2,33, ca în primele trei scenarii), preferabilă 
ipotezelor celui de al patrulea scenariu, deoarece prima ipoteză conduce la o 
creştere mai mare a veniturilor (1,12% în raport cu numai 0,71%). Avantajul se 
menţine şi în ceea ce priveşte veniturile din contribuţia socială, deoarece o 
distribuţie mai echilibrată va contribui la mărirea bazei de impozitare şi la 
despovărarea angajatorilor. 

Cel mai interesant este faptul că, în ansamblu, cheltuielile bugetare ar 
putea fi semnificativ mai mari în cel de al patrulea scenariu comparativ cu 
primele trei. Cauza ar putea fi diferenţa de cheltuieli sociale care ar însoţi 
distribuţia din cel de al patrulea scenariu. Într-adevăr, creşterea cheltuielilor 
sociale pentru 2003 este de 0,10%, în primele trei scenarii, în timp ce în cel de 
al patrulea este de 0,33%, decalajul mărindu-se în 2004. De vreme ce 
distribuţia din ce! de al patrulea scenariu favorizează angajaţii, nu poate să 
sprijine întreprinzătorii în vederea creşterii profitului. De aceea, întreprinzătorii 
vor avea mai puţin capital de investit şi astfel, este puţin probabil ca gradul de 
ocupare a forţei de muncă să poată ft crescut. În consecinţă, nu există nici un 
fundament pentru creşterea consumului populaţiei dincolo de efectele directe 
ale creşterii veniturilor reale. 

Efectul comparativ al distribuţiilor se reflectă şi în evoluţia produsului 
intern brut. Astfel, creşterea produsul intern brut în primele trei scenarii este 
mai mare cu 0,38 puncte procentuale faţă de cea din scenariul patru. După 
cum s-a menţionat deja, impozitul privind contribuţia socială va favoriza cu 
predilecţie consumul privat şi de aceea, creşterea produsului intern brut îşi are 
originea în creşterea cererii agregate totale reale. Cu toate astea, şi după cum 
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s-a menţionat mai sus, cu cât distribuţia reducerii de impozit este mai 
echilibrată, cu atât este mai probabil ca această creştere să se reflecte în 
creşterea consumului, deoarece conduce mai rapid la creşterea gradului de 
ocupare a forţei de muncă şi, prin asta, la o suplimentare a cererii. 

În concordanţă cu această teorie, modelul certifică faptul că se vor obţine 
rezultate mai bune de la o distribuţie mai echilibrată, deoarece contribuţia 
investiţiei la creşterea produsului intern brut este, categoric, mai mare în 
primele trei scenarii decât în cel de al patrulea. Într-adevăr, creşterea investiţiei 
în 2003 este 0,81% în primele trei scenarii, comparativ cu numai 0,23% în cel 
de al patrulea. 

Pericolul care stă în spatele acestei creşteri a consumului privat este 
deteriorarea balanţei de plăţi, de vreme ce consumul suplimentar va fi acoperit 
parţial prin importuri. În mod evident, aceasta este singura variabilă care va 
avea mai multe rezultate negative în primele trei scenarii decât în cel de al 
patrulea. Totuşi, chiar dacă modelul arată o oarecare deteriorare a balanţei de 
plăţi, aceasta nu anulează evoluţia pozitivă a produsului intern brut. Într-
adevăr, o astfel de frână în calea dezvoltării este semnificativ diminuată, în 
cazul primelor trei scenarii, de perspectiva unei mai mari creşteri a investiţiei, 
aceasta fiind baza unei creşteri economice solide. 

În general, modelul arată că pentru buget, urmarea acestei măsuri va 
însemna o îmbunătăţire a deficitului bugetar. Într-adevăr, de vreme ce 
veniturile bugetare vor creşte într-un ritm mai accentuat decât cheltuielile, 
rezultă că deficitul seva diminua. 
 



6. Aplicaţii în microeconomie: un model cantitativ al 

cererii şi preţurilor în industria cimentului 

 
 
În acest capitol este prezentat un model bazat pe un sistem de ecuaţii 

matematico-economice, care încearcă să surprindă comportamentul producă-
torilor şi consumatorilor de ciment pe piaţa românească. Cele mai importante 
blocuri de ecuaţii ale modelului sunt cele care explică cererea de ciment şi 
formarea preţurilor. Ecuaţia ofertei şi un bloc de sine stătător al forţei de muncă 
vin să completeze acest model, pe baza unei abordări de echilibru general al 
pieţei. 

Un model matematico-economic complet al activităţii din industria 
cimentului pentru piaţa românească ar trebui să cuprindă trei elemente 
esenţiale: 

 Un bloc de ecuaţii care să stabilească echilibrul cerere-ofertă in 
termeni reali. În principiu, acest bloc va consta dintr-o ecuaţie a 
ofertei, o ecuaţie a cererii şi o identitate de echilibru între cererea 
şi oferta de ciment. 

 O ecuaţie sau un bloc de ecuaţii ale preţurilor, în care preţul 
cimentului pe piaţa românească să fie raportat la factorii de 
influenţă care duc la variaţii ale acestuia. 

 Un bloc de ecuaţii care definesc evoluţia factorilor de producţie. 
Plecând de la premisa exogenităţii factorului capital fix (deciziile 
manageriale privind investiţiile noi, precum şi ratele de 
amortizare se presupun a fi date ex-ante), acest bloc se va 
rezuma la o ecuaţie care să stabilească nivelul prevăzut al forţei 
de muncă necesare în sectorul dat de activitate. 

6.1. Descrierea teoretică a construcţiei modelului 

Vom prezenta în continuare consideraţiile teoretice care stau la baza 
construcţiei celor trei blocuri ale modelului, împreună cu calculele efectuate 
pentru stabilirea parametrilor ecuaţiilor implicate în model. 

 

Blocul echilibrului cerere-ofertă 

Ipoteza esenţială de la care plecăm în abordarea acestui bloc este 
aceea că există capacităţi de producţie neutilizate în industria românească a 
cimentului {altfel exprimat, oferta potenţială este în exces faţă de cerere). 
Acest lucru induce automat fenomenul de echilibrare a ofertei la nivelul cererii, 
ceea ce înseamnă că producătorii pot asigura un nivel al ofertei care să 
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acopere integral cererea adresată industriei de ciment pe piaţa internă şi pe 
cea externă. Ipoteza este veridică, evoluţia producţiei din anii 1998-2000 
confirmând afirmaţia, existând, la această oră, un grad de acoperire sub 50% 
a ofertei potenţiale prin cerere internă de ciment. Ar fi nevoie de cel puţin un 
deceniu de creştere a cererii interne de ciment în ritmuri anuale de peste 8-9% 
care să facă necesară considerarea unei ecuaţii separate a ofertei, caracte-
rizată de o funcţie de producţie cu productivitate marginală descrescătoare, 
sau luarea în calcul a unei ajustări în sensul diminuării randamentului global 
odată cu intrarea în funcţiune a unor capacităţi neutilizate momentan, dar mai 
puţin eficiente (neretehnologizate). 

Prima variantă privind oferta presupune construcţia unei funcţii de 
producţie, exerciţiu greu de realizat, cu rezultate nesigure, în condiţiile în care 
există puţine date disponibile ca lungime a seriei de timp. 

Vom opta pentru a doua variantă, în care considerăm că cererea poate fi 
acoperită integral de ofertă, eventual cu o corecţie de productivitate negativa, 
care să compenseze deficitul de calitate pe care îl prezintă capacităţile 
introduse suplimentar în producţie faţă de cele deja funcţionale. 

6.1.1. Un model econometric al cererii de ciment pe termen mediu 

Ecuaţia cererii va constitui o însumare a cererilor parţiale pe diferite 
segmente, cum ar fi: cererea agregată de consumuri intermediare ale altor 
ramuri ale economiei naţionale, cererea pentru consum final (în cazul 
cimentului, este vorba despre cererea populaţiei), cererea pentru export. 
Fiecare dintre aceste componente are propriile sale determinări (factori de 
influenţă), pe care îi vom explicita în continuare: 

1. Cererea agregată de consumuri intermediare (produse ale industriei 
cimentului care reprezintă inputuri pentru alte ramuri) ale altor ramuri este 
posibil de determinat din analiza tabelelor l-O pe baza cărora s-a efectuat 
studiul din capitolul 2.1. Nu vom lua în calcul toate ramurile care solicită 
inputuri din industria de ciment, ci doar pe cele care au o pondere însemnată, 
agregând restul subramurilor într-un singur indicator. Funcţia cererii de 
consumuri intermediare furnizate de industria cimentieră va fi de forma: 

 
unde: 

al,i = 1,6, reprezintă ponderile medii ale ramurii respective în totalul con-
sumurilor intermediare furnizate de industria cimentului celorlalte 
ramuri ale economiei naţionale. 

ICIram – cererile ramurilor respective, privite ca indici. 
Ramurile cu pondere mare luate în considerare sunt: 
cim – ciment 
elciv – elemente din beton, ciment; 
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sid – siderurgie; 
cons – construcţii; 
imob – servicii imobiliare;  
rest – celelalte ramuri agregate. 
ICI – cererea totală de inputuri ale altor ramuri pentru produse ale 

industriei cimentului, în indice volumic (în preţuri constante). 
Ecuaţia sub forma ei liniară va rămâne corectă şi după înlocuirea 

indicilor de creştere ai consumurilor intermediare prin indicii de creştere ai 
ramurilor consumatoare, dacă ţinem seama de următoarele ipoteze verificate 
de datele statistice corespunzătoare economiei româneşti: 

- importurile de ciment sunt foarte mici, în jurul cotei de 1% din 
valoarea adăugată a întregii ramuri, astfel încât pot fi considerate 
nesemnificative ca potenţial substitut al producţiei interne în cazul 
variaţiei cererii; 

- indicele de creştere al cererii de consumuri intermediare – produse 
cimentiere este medie ponderata a indicilor de creştere din ramurile 
consumatoare de ciment, presupunând că menţinem structura 
producţiei neschimbată. În cazul consumurilor de ciment, structura 
valorii adăugate a ramurilor consumatoare s-a dovedit mai puţin 
dinamică în perioada 1994-1998, astfel încât ipoteza de stabilitate – 
pentru perioada viitoare pe termen mediu – poate fi asumată cu un 
nivel de încredere relativ ridicat. Oricum, principala deficienţă a 
oricărei abordări de modelare bazată pe tabele input-output este 
conţinutul static, care nu permite prognoza riguroasă a evoluţiilor 
structurale (în special în perioade de tranziţie sau de reforme 
puternice). 

2. Cererea pentru consum final va fi funcţie de dinamica venitului 
disponibil al populaţiei, precum şi de elasticitatea de venit a cererii de ciment. 
O parte a consumului de ciment al populaţiei este alocat construcţiilor de 
locuinţe, astfel încât un posibil indicator al acestei cereri ar putea fi – alternativ 
– indicele volumului de noi locuinţe construite. Pentru modelul utilizat, am ales 
prima variantă. Ecuaţia acestei componente a cererii este: 

ICCF = IVDP
b
 sau ICCF = ICNL

c  

unde: 
ICCF este indicele de variaţie anuală a cererii de ciment pentru consum 

final;  
IVDP este indicele de variaţie anuală a venitului disponibil al populaţiei;  
ICNL este indicele de creştere a numărului de noi locuinţe construite de 

populaţie;  
b este elasticitatea de venit a cererii de ciment pentru consum final,  
c este senzitivitatea relativă a cererii de consum final faţă de numărul 

noilor locuinţe (care, în mod uzual, ia valoarea 1). 
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3. Cererea pentru exporturile româneşti de ciment va fi, în mod normal, 
o funcţie care ţine seama de evoluţia economică a partenerilor comerciali ai 
României care au pondere însemnată în cererea externă de ciment, precum şi 
de competitivitatea de preţ

1
 a cimentului românesc, în perioada tranziţiei nu a 

existat o stabilitate a pieţei de exporturi de ciment a României pentru a permite 
modelarea riguroasă a acestora în funcţie de partenerii tradiţionali (ponderile 
exporturilor româneşti către partenerii principali, cum ar fi Egipt, Germania, 
Spania, în exporturile totale au prezentat variaţii mari de la an la an), Drept 
urmare, vom prefera să considerăm cererea de exporturi ca pe o variabilă 
exogenă (oferită modelului ca pondere prefixată în cererea internă totală de 
ciment), şi nu vom mai face referiri ia această componentă a cererii pentru 
producătorii de ciment din România. În model, vom considera exporturile ca 
fiind constante în termeni reali în următorii ani, sau ca având o pondere 
constantă în structura generală a cererii.  

CERCIM = CERCIM(-1) x (ICI x v + ICCF x w + IEX x y)
z 

IEX = 1 sau 
pondere EX = y = constant unde: 

IEX este indicele anual al cererii de exporturi pentru cimentul românesc, 
în termeni reali; pondere EX reprezintă ponderea exporturilor în cererea 
agregată pentru cimentul produs în România, notată cu y. Ca urmare a 
consideraţiilor de mai sus, putem agrega ecuaţia finală a cererii reale de 
ciment românesc în cadrul următoarei formule: 

CERCIM = CERCIM(-t) x (ICI x v + ICCF x w + IEX x y)
z 

unde: 
CERCIM este cererea reală (în volum, în preţuri constante) de ciment în 
România, (-1) semnifică valoarea unui indicator în perioada anterioară; v, 
w, y sunt ponderile pe care le alocăm cererii de consumuri intermediare, 
cererii finale şi exporturilor în cadrul cererii agregate de ciment; z – 
elasticitatea calculată sau estimată a cererii agregate. Ecuaţia ofertei 
este mult mai simplă, datorită presupunerii iniţiale privind funcţia de 
producţie şi ratele de utilizare ale factorilor de producţie. Vom presupune 
o funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas, cu unul dintre factori 
(capitalul fix) constant şi cu un termen simplu al progresului tehnologic în 
ramură. Formula va fi: 
OFECIM = CONST x FM

atfa
 x lprogres  

unde: 
OFECIM este oferta reală de ciment produs în România;  
CONST – constanta funcţiei de producţie multiplicată cu indicatorul 
capitalului fix utilizat (ea poate fi privită ca un parametru căruia i se pot 

                                                        
1
 Acest termen este un raport între preţui pe piaţa românească (sau preţul de export dacă 
acesta diferă de ce! intern) şi preţul mondial multiplicat cu cursul de schimb al monezii 
naţionale 
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modifica valorile de la un scenariu la altul, în funcţie de consideraţiile pe 
care le facem asupra investiţiilor de capital şi ratelor de punere în 
funcţiune a unor capacităţi momentan neutilizate);  
FM este numărul salariaţilor (forţa de muncă) din industria de ciment 
românească; alfa – elasticitatea factorului forţă de muncă în producţia de 
ciment din România;  
Iprogres – termenul care ia în consideraţie progresul tehnologic evidenţiat 
ca urmare a investiţiilor efectuate şi a transferurilor de know-how 
(eventual înglobând şi creşterile generate de ridicarea nivelului calitativ al 
factorului forţă de muncă). 
Ecuaţia finală a acestui bloc este identitatea de echilibru între cererea şi 

oferta de ciment pe piaţa românească, în preţuri constante: 

CERCIM = OFECIM 

În mod normal, identitatea ar trebui să cuprindă oferta agregată, care 
include şi importurile româneşti de ciment, dar acestea, având ponderea sub 
1% din producţia internă, au fost neglijate. Reamintim că identitatea de sus se 
transformă – în cadrul modelului – în ecuaţie de stabilire a valorii ofertei, 
ipoteza de lucru fiind aceea că există destule capacităţi de producţie parţial 
nefuncţionale care să poată răspunde relativ repede la orice nivel al cererii pe 
piaţa românească a cimentului. 

6.1.2. Un model econometric al preţului cimentului pe termen mediu 

În modelele clasice, blocul preţurilor ar trebui să cuprindă cel puţin trei 
ecuaţii: cea a preţului mediu intern, cea a preţului mediu de import şi cea a 
preţului mediu de export al cimentului. În România, importurile de ciment deţin 
încă o pondere nesemnificativă în determinarea ofertei agregate, iar 
determinarea preţurilor externe (de export) nu este controlată de producătorii 
români de ciment. Drept urmare, preţurile de import nu apar în mode!, iar 
preţurile la export vor fi considerate exogene, stabilite pe piaţa mondială 
(România este un „price taker”). Singura ecuaţie de interes pentru model va 
rămâne cea care explică formarea preţurilor pe piaţa internă. Acest preţ va 
avea o parte care să acopere costurile de producţie, o parte care va 
reprezenta eventuala marjă de profit a producătorului şi o parte care să 
răspundă evoluţiei cererii pentru cimentul românesc existentă pe piaţa internă 
şi externă. Formula utilizată va fi: 

 
în care: 

Pcim reprezintă preţul cimentului; 
Ccim este suma costurilor asociate producţiei de ciment la producătorii 

interni;  
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MP este marja de profit, alcătuită din două componente: 
- o rată a profitului expectată de producător rp

exp
, care ţine seama de 

costurile istorice ale capitalului; 
- o ajustare a preţului final survenită în urma evoluţiei cererii agregate 

de pe piaţa cimentului în România (depinde de dinamica economiei 
noastre şi de perturbaţiile de pe piaţa mondială la nivelul preţurilor 
şi al creşterii globale) – kcer. 

În cadrul modelului vom lucra cu indici, ca urmare ecuaţia preţului intern 
va deveni: 

IPcim = mp x ICcim x ICERCIM
5
 

unde: 
IPcim este indicele preţurilor interne ale cimentului; 
ICcim – indicele costurilor producătorilor de ciment; 
mp – marginea de profit expectată (ca indice supraunitar); 
ICERCIM – indicele cererii agregate reale cu elasticitatea de venit a 

preţurilor s. 
Indicele costurilor, ca principală componentă în procesul de formare a 

preţului cimentului, va urma structura totală a costurilor de producţie, generate 
prin însumarea costurilor tuturor subcomponentelor: costurile consumurilor 
intermediare (combustibili, energie electrică, transportul acestora, motoare 
necesare, utilaje, adaosuri, furnituri etc.), costurile financiare ataşate producţiei 
(în principal, costul investiţiilor efectuate în trecut – amortizarea, plata tranşelor 
la creditele împrumutate, plata dobânzilor la aceste credite), costurile cu forţa 
de muncă angajată şi costurile curente de întreţinere şi gestiune a producţiei. 
În consecinţă, ecuaţia indicelui costurilor va deveni: 

 

În care avem: 
q1 – ponderile ramurilor furnizoare de inputuri materiale industriei 
cimentului; 
IP – indicele preţurilor în aceste ramuri 
enel – distribuţia şi producţia de energie electrică; 
cim – industria cimentului; 
petr – industria de prelucrare a ţiţeiului, 
extr – industria extractivă a materialelor de construcţii; 
transp – serviciile de transport; 
alte – celelalte ramuri furnizoare de inputuri); 
Isal – indicele salariului nominal brut în economia României (considerăm 

că salariile în industria cimentului vor urma evoluţia salariului 
mediu pe economie; o altă variantă ar putea considera o indexare 
conform variaţiei productivităţii muncii în ramura ciment); 
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INsal – indicele numărului de salariaţi din industria cimentului; 
lcred – indicele de creştere nominală a serviciului creditelor împrumutate 

de firmele producătoare (pentru retehnologizări); 
rj – ponderile corespunzătoare costurilor cu inputuri materiale, forţă de 

muncă, respectiv financiare. 
Se poate face o discuţie în jurul metodologiei care a fost utilizată în 

determinarea preţului intern şi a consideraţiilor legate de fiecare subcom-
ponentă a costurilor în parte. 

Astfel, marja profitului va avea, în general, anumite limite impuse de 
două preţuri externe, cele de export, respectiv import. Preţul intern, pe o piaţă 
care este concurenţială şi total privată, formându-se deci după mecanisme de 
piaţă liberă, va trebui să se menţină la limita maximă impusă de preţul de 
import CIF al cimentului în România plus eventualele tarife vamale. O creştere 
peste preţul de import va conduce la substituţia produselor interne cu cele 
importate, o scădere sub preţul adiţionat de export ar însemna reorientarea 
către pieţele externe a producţiei interne. 

Influenţa evoluţiei generale a economiei naţionale este importantă. In 
perioade de declin economic, cum a fost intervalul de timp 1997 sem. I, 2000, 
restrângerea cererii interne ar putea conduce la presiuni negative asupra 
marjei la producători. Motivul este oferit de necesitatea plasării unor eventuale 
stocuri de producţie imposibil de absorbit la preţuri mai mari de către o piaţă 
internă aflată în diminuare. De asemenea, reducerea drastică a cererii prin 
comparaţie cu oferta potenţială (dată de capacităţile de producţie funcţionale) 
determină scoaterea din funcţiune a unor capacităţi de producţie, decizie care 
afectează (diminuează) şi forţa de muncă ocupată în respectivele unităţi 
productive. 

Ultimele evoluţii ale sistemului de preţuri în România demonstrează că 
preţul producătorilor de ciment a evoluat sub dinamica unor preţuri ale 
inputurilor necesare (combustibil, energie electrică, eventual multiplicate prin 
efectul de depreciere a cursului de schimb). Motivaţiile creşterilor de preţ intern 
se regăsesc suplimentar în costurile financiare din ce în ce mai mari asociate 
cu procesul de retehnologizare a producţiei de ciment, în sensul reducerii pe 
termen lung a energo-intensivităţii şi a riscurilor de natură ecologică. Cele 
patru firme concurente pe piaţa românească a cimentului sunt obligate să 
investească în capacităţi de producţie noi, caracterizate de tehnologii mai puţin 
poluante şi care permit consumuri mai mici de energie sau de materii prime 
(prin comparaţie cu valoarea nou creată) pentru a-şi menţine poziţia pe piaţă 
sau a se dezvolta pe termen mediu şi lung. Noile investiţii s-au făcut în ultimii 
ani pe baza unor credite obţinute de pe pieţele internaţionale, datorită 
ineficientei pieţei bancare româneşti (dobânzi foarte mari, credibilitate mică a 
băncilor autohtone, politică prea prudentă în acordarea creditelor, datorită 
riscurilor mari şi a capacităţii reduse de a obţine profit în economia României). 
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Ca urmare a necesităţii de rambursare a creditelor şi dobânzilor asociate, 
precum şi a efectului de expansiune nominală (în preţuri interne) a acestora 
prin deprecierea continuă a cursului de schimb al monedei naţionale, costurile 
financiare şi-au mărit ponderea în costurile de producţie totale. 

 

Blocul factorilor de producţie (a forţei de muncă) 

După cum am menţionat anterior, blocul factorilor va face referire doar 
ia factorul forţă de muncă, eventual corectat cu o ajustare provenită din 
influenţa progresului tehnic indus de creşterile calitative ale factorului uman 
implicat în procesul productiv. Factorul capital fix va fi considerat exogen în 
cadrul acestui model. 

Pornind de la forma tipică a funcţiei de producţie unifactoriale, presu-
punem că existenţa supraocupării simultan cu subdezvoltarea tehnologică, ia 
forma unei curbe situată sub cea impusă de best-practice-ul existent, astfel: 

 
Graficul nr. 17 

 

 
 
Aceasta implică o relaţie între numărul de salariaţi şi productivitatea 

muncii deforma: 
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În consecinţă, deoarece considerăm că ne aflăm în situaţia de 

supraocupare, relaţia dintre creşterea productivităţii muncii şi variaţia 
numărului de salariaţi este log-log, deci de forma: 

 

Coeficientul d este elasticitatea productivităţii muncii la variaţia numărului 
de salariaţi şi poate fi interpretat astfel: dacă reducerea supraocupării ar fi fost 
singura sursă de creştere a productivităţii, atunci d = 1. Dacă d < 1, atunci 
există şi alte cauze ale creşterii productivităţii decât eliminarea supraocupării. 

Consideraţiile de mai sus, precum şi disponibilitatea datelor necesare 
privind fiecare unitate productivă importantă din industria cimentului din 
România, ne-au condus fa soluţia construirii separate a unui submodel al 
blocului forţei de muncă, care să expliciteze relaţia ocupare-productivitate-
producţie (ofertă), funcţionând după mecanismul teoretic descris. 

6.2. Estimarea parametrilor modelului. (Datele utilizate, 

variabilele şi ecuaţiile modelului  

matematico-economic) 

Modelul descris mai sus necesită următoarele prelucrări de date pentru a 
putea deveni funcţional, astfel încât să fie utilizabil în analize economice şi în 
prognoze privind evoluţia cererii, ofertei şi preţurilor cimentului în România, 
precum şi a forţei de muncă ocupată în acest sector de activitate: 

Estimarea parametrilor sistemului de ecuaţii (calculul coeficienţilor 
variabilelor care intră în ecuaţiile descrise teoretic). 



 

 

519 

Culegerea datelor statistice referitoare la evoluţia anterioară a tuturor 
variabilelor şi indicatorilor care constituie corpul de mărimi economice referite 
în aceste ecuaţii. Aceste variabile pot fi endogene sau exogene. 

Prognozarea sau culegerea informaţiilor previzionale existente privind 
variabilele exogene ale sistemului de ecuaţii, astfel încât să se poată apoi 
estima prin rularea modelului variabilele endogene de interes (cerere, ofertă de 
ciment, cerere de forţă de muncă, preţul intern pe piaţa cimentului). 

Rularea sistemului de ecuaţii se va face cu ajutorul programelor software 
de modelare existente în Institutul de Economie Mondială (software LBS ajustat 
intern), care permite atât lucrul cu modele matematico-economice, estimarea 
econometrica sau prin calibrare a parametrilor, cât şi afişarea grafică sau 
tabelarea rezultatelor scenariilor de simulare sau prognoză considerate. 

Condiţiile reale oferite de evoluţia economiei României în ultimii ani nu 
permit estimarea econometrica pură a parametrilor unui sistem, datorită 
variabilităţii structurale mari, a transformărilor în funcţionalitatea mecanismelor 
economice şi a schimbărilor repetate în organizarea sistemului statistic. Ca 
urmare, lungimea seriilor de timp care sunt disponibile şi pot fi utilizate este 
foarte mică (un număr relativ mic de ani, insuficient pentru a da credibilitate 
estimărilor pur statistico-econometrice). Am optat, pentru a determina 
parametrii sistemului de ecuaţii, pentru exerciţii de calibrare dinamică, filtrate 
de asemenea manieră încât să acorde o pondere mai mare evoluţiilor din anii 
recenţi. 

Sursele datelor utilizate au fost: Anuarele statistice ale României, 
Anuarele statistice de comerţ exterior, ultimele tabele input-output disponibile 
de la Institutul Naţional de Statistică, date privind exerciţiile financiare ale 
firmelor din industria de ciment (Camera de Comerţ şi Industrie a României şi 
APAPS), informaţii obţinute de la producătorii de ciment care activează pe 
piaţa românească. 

În ceea ce priveşte seriile de timp referitoare !a evoluţia prognozată a 
variabilelor exogene ale sistemului de ecuaţii pentru următorii ani, pentru care 
s-au estimat şi rulat posibile scenarii pentru piaţa cimentului în România, datele 
au fost estimate pe baza prognozelor oficiale existente în Programul Economic 
de Pre-aderare a României la Uniunea Europeană (sept. 2001) şi a calculelor 
proprii IEM privind tendinţele viitoare în economia României şi în subramurile 
acesteia. 

Anumite elemente detaliate din prezentarea teoretică au fost neglijate 
sau agregate în modelul numeric (cantitativ) utilizat, în funcţie de 
disponibilitatea datelor şi de importanţa asociată respectivelor aspecte în 
contextul general al pieţei cimentului în România. Analizele şi prognozele 
efectuate cu ajutorul acestui model, precum şi concluziile extrase referitoare la 
evoluţia expectată a indicatorilor pieţei cimentului în România vor fi prezentate 
în subcapitolul 3.3. al lucrării. 
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Modelul matematico-economic al pieţei cimentului în România, exprimat 
prin coeficienţi numerici, va fi următorul: 

 

 
 
În cadrul submodelului forţei de muncă, am construit ecuaţiile pe baza 

unui panel de date referitoare la toate firmele pentru care existau date. 
Parametrii acestui submodel au fost determinaţi cu ajutorul metodelor 
econometrice specifice analizei de panel de date. 

Din ecuaţia de regresie am determinat coeficientul d ca fiind 0,669 
(respectiv 67% din creşterea de productivitate se datorează eliminării supra-
ocupării). Valoarea foarte mare a acestui coeficient indică apropierea de 
epuizarea rolului eliminării supraocupării ca factor de creştere al productivităţii. 
Am obţinut un c2 de 0,0665. Reluând presupunerea din capitolul anterior, 
conform căreia considerăm ca obiectiv ţintă de productivitate atingerea 
ponderii cheltuielilor salariale în VA de la nivelul UE (37,1%), ecuaţia cererii de 
forţă de muncă derivată din relaţia definită mai sus este: 

 

 
unde:  

Ed este cererea de forţa de muncă la 
momentul 1;  
Y – producţia totală;  
w – cheltuială salarială pe angajat;  
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r – ponderea VA în producţie; 
Prod – productivitatea-ţintă care corespunde îndeplinirii criteriului 

considerat (corespunde productivităţii maxime din graficul de mai 
sus) 

6.3. Simulări bazate pe analiza cantitativă ale activităţii în 

industria cimentului din România 

Pe baza modelului descris în subcapitolul anterior, sunt concepute 6 
scenarii de funcţionare a pieţei cimentului în România, pe perioada 2001-2007 
(vezi anexe). Aceste scenarii încearcă să determine impactul unor posibile 
modificări ia nivelul politicilor salariate, de ocupare a forţei de muncă, sau la 
nivelul preţurilor inputurilor materiale, cu precădere al preţurilor petrolului. 
Concluziile ce rezultă din rularea diferitelor scenarii încearcă să sprijine analiza 
efectuată pe parcursul întregului studiu. 

În acest ultim subcapitol vom testa câteva scenarii cu ajutorul modelului 
descris anterior. Scopul este de a prognoza, pe baza mai multor ipoteze 
posibile, evoluţia viitoare pe termen mediu a cererii şi ofertei de ciment în 
România, a costurilor şi preţurilor din această industrie, prin comparaţie cu 
celelalte preţuri din economie (rata dobânzii, salarii, preţuri de consum, alte 
preţuri industriale), precum şi evoluţiile pe piaţa forţei de muncă. Avantajul 
utilizării unui model de acest tip, care înglobează toate aspectele majore ale 
pieţei cimentului din România, este oferit de posibilitatea de a studia piaţa în 
viziune sistemică, cu toate acţiunile directe şi feed-back-urile care constituie 
interacţiuni între blocurile (componentele) sistemului. Astfel, modelul nu face 
doar proiecţii pe baza tendinţelor istorice evidenţiate, ci, pornind de la teoria 
economică ce stă la baza pieţei concurenţiale sau a unei pieţe cu competiţie 
imperfectă, poate testa impactul variaţiilor diferitelor mărimi care influenţează 
funcţionarea unei pieţe asupra celorlalte mărimi (cum ar fi: impactul creşterii 
preţurilor asupra cererii, impactul variaţiei cererii asupra deciziei producătorilor 
în sfera factorilor de producţie, impactul modificării costurilor asupra preţurilor 
şi ofertei). 

Analiza şi prognoza făcută pe baza modelului şi a scenariilor considerate 
vin să confirme concluziile şi rezultatele prezentate în această lucrare, anume: 

Preţurile din industria cimentului au urmărit pe cât a fost posibil costurile 
asociate. Mai mult, în perioade de recesiune, ele au crescut cu mai puţin decât 
costurile asociate, ceea ce, evident, a redus marginea de profit a firmelor. În 
plus, scăderea pronunţată a cererii interne Ie-a obligat să adopte soluţia scoa-
terii din funcţiune a unor capacităţi de producţie şi a reducerii corespunzătoare 
a forţei de muncă. 

Reducerea numărului de salariaţi a fost un rezultat al necesităţii de a 
diminua fenomenul de supraocupare şi de a reface eficienţa unui sector care 
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are nevoie de investiţii de retehnologizare şi ecologizare foarte ridicate ca 
valoare. 

6.3.1. Previziuni ale evoluţiei costurilor în industria cimentului din 
România 

Înainte de a prezenta rezultatele testelor făcute pe baza modelului şi a 
analiza aceste rezultate, din punctul de vedere al viitoarei evoluţii a cererii, 
preţurilor sau forţei de muncă ocupate din industria românească a cimentului, 
vom face referire la modul în care au fost realizate previziunile exogene 
modelului referitoare la evoluţia costurilor asociate industriei cimentului pe 
termen mediu (perioada considerată de noi este până în anul 2007 (a fost ales 
acest an, deoarece reprezintă anul în care Strategia de Dezvoltare Economică 
a României prevede integrarea în Uniunea Europeană sau posibilitatea 
realizării acestui act, precum şi datorită faptului că Uniunea Europeană va 
revedea planul de extindere şi finanţare a procesului în anul 2006). 

Previziunile privind costurile din industria cimentului sunt estimate 
pornind de la ecuaţia prezentată în subcapitolul 3.2., în partea destinată 
blocului preţurilor: 

 

Pentru a integra această ecuaţie în model, am avut nevoie de prognoze 
sau estimări privind evoluţia viitoare a tuturor subcomponentelor de costuri 
care au impact asupra industriei cimentului şi apar în ecuaţia de mai sus drept 
variabile exogene (sau endogenizate, în cazul numărului salariaţilor sau a 
preţului cimentului). Există două tipuri principale de costuri care au impact 
asupra costului total: inputurile materiale şi cheltuielile cu forţa de muncă, la 
care se adaugă impactul cheltuielilor financiare necesare acoperirii creditelor 
asumate pentru realizarea investiţiilor/retehnologizărilor. 

Pentru previzionarea costurilor materiale, am ţinut seama de tendinţele 
anterior evidenţiate, precum şi de deciziile de politică a preţurilor anunţate de 
Guvernul României în domeniul energetic, pentru a estima valorile indicilor de 
preţuri ale unor produse care formează majoritatea inputurilor materiale pentru 
industria cimentului, anume: preţurile energiei electrice, preţurile produselor 
petroliere, preţurile din industria extractivă a materialelor de construcţii, 
preţurile serviciilor de transport şi indicele mediu al preţurilor producţiei 
industriale. Pentru scenariul de bază, care se realizează întotdeauna pornind 
de la extrapolarea tendinţelor evidenţiate din seriile de timp (dacă nu există un 
model special pentru determinarea valorilor prognozate pentru mărimile de 
interes), previziunile privind indicele anual al costurilor sunt prezentate în 
tabelul nr. 7. 
 



 

 

523 

Tabelul nr. 7 

 
Anul IP energie 

electrică 

IP produse 

petroliere 

IP industrie 

extractivă 

IP 

transporturi 

IP industrie 

mediu 

1999 1,43 1,479 1,398 1,625 1,404 

2000 1,44 1,91 1,508 1,334 1,52 

2001 1,45 1,37 1,25 1,45 1,3 

2002 1,33 1,24 1,2 1,35 1,22 

2003 1,2 1,16 1,14 1.25 1.15 

2004 1,12 1,14 1,11 1,2 1,1 

2005 1,09 1,12 1,1 1,15 1,09 

2006 1,08 1,12 1,09 1,12 1,08 

2007 1,07 1,12 1,08 1,1 1,075 

Notă: pentru anii 1999, 2000, datele sunt cele anunţate sau estimate oficial de INS (2001). 

Valorile din tabel reprezintă indicele anual al costurilor (raportul dintre valoarea 

nominală a aceluiaşi input-cost într-un an faţă de anul anterior). 

 
În cazul previzionării costurilor de tip cheltuieli cu forţa de muncă, ne 

interesează două variabile de impact: numărul salariaţilor (care este variabilă 
endogenă a modelului – deci nu trebuie oferit ca intrare în baza de date -, sau 
poate fi calculat din modelul separat al forţei de muncă, prezentat în 
subcapitolul 3.2.) şi indicele costului nominal al forţei de muncă. În cazul 
indicelui salarial, sunt importante estimările privind puterea de negociere a 
sindicatelor sau angajaţilor din industria cimentului, previziunile (endogene în 
model) privind productivitatea muncii în sector şi deciziile guvernamentale de 
modificare a fiscalităţii în sfera costului forţei de muncă (contribuţii sociale, 
impozitarea veniturilor etc.). Pentru scenariile testate în acest model, s-a utilizat 
o previziune a costului forţei de muncă estimată pe baza prognozei oficiale 
privind evoluţia viitoare a salariului nominal brut în economia României 
(prognoza din Programul Economic de Pre-aderare), deci s-a considerat că 
evoluţia globală medie a salariului în economie se va reflecta asupra salariilor 
din industria cimentului, fără a lua în calcul diferenţele de productivitate 
sectoriale. Pot fi testate scenarii care să prevadă o evoluţie diferită a salariilor 
în industria cimentului, care să fie indexată după evoluţia productivităţii reale şi 
a indicelui preţurilor de consum (drept exemplu). În cazul scenariului de bază 
descris în acest capitol, se presupune că structura cheltuielilor cu forţa de 
muncă va rămâne aceeaşi (deci, costul total al forţei de muncă va fi în acelaşi 
raport faţă de salariul brut), deci indicele utilizat este cel al salariului brut 
nominal mediu pe economie, care va scădea de la valoarea de 1,48 în anul 
2001 (creştere a salariului nominal brut mediu cu 48% faţă de anul trecut), la 
valoarea de 1,1 în 2007. 

Ultima componentă a costurilor este cea a cheltuielilor financiare, care 
sunt destinate în principal acoperirii (rambursării) creditelor luate anterior de 
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producători pentru investiţii în scopul retehnologizării sau modernizării. Evo-
luţia previzionată a acestor costuri este funcţie de ponderea investiţiilor 
efectuate, de valoarea ratelor nominale ale dobânzilor şi de evoluţia cursului 
de schimb, ţinând seama de faptul că aceste credite sunt valoric legate de 
cursul dolarului SUA. 

Drept urmare, indicele costurilor financiare nominale urmăreşte evoluţia 
prognozată oficial pentru cursul de schimb nominal în perioada următoare 
(sursa: Programul Economic de Preaderare), uşor amendată cu consideraţiile 
privind evoluţia previzionată a ratelor dobânzii (pe plan internaţional şi intern). 
Indicele scade de la valoarea 1,39 în 2001 la 1,11 în 2007. Atât pentru indicele 
costurilor cu forţa de muncă, cât şi pentru indicele cheltuielilor financiare, 
datele de previziune sunt prezentate în tabelul nr. 8. 

 
Tabelul nr. 8 

 
Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Indicele costului forţei de muncă 1,46 1,329 1,212 1,154 1,116 1,1 1,1 

Indicele cheltuielilor financiare 1,39 1,245 1,16 1,12 1,1 1,11 1,11 

 

6.3.2. Prezentarea scenariilor pe termen mediu 

Au fost gândite 6 scenarii uşor diferite pentru modelul complet descris 
anterior, pentru care au existat şi 3 scenarii distincte referitor !a piaţa forţei de 
muncă, subtestate separat în cadrul blocului specific acestei pieţe. 

Cele 3 scenarii pentru forţa de muncă au urmărit evoluţia numărului de 
angajaţi în industria cimentului până în 2005. Am presupus că pe acest orizont 
nu vor exista evoluţii semnificativ diferite ale preţurilor cimentului faţă de 
indicele general de preţuri. Chiar dacă raportul dintre indicele de preţ al 
cimentului şi cel mediu al preţurilor industriale ar varia în afara intervalului (0,9-
1,1), influenţa asupra pieţei forţei de muncă ar rămâne puţin semnificativă 

Scenariul 1: producţia vândută (vânzările) în termeni reali, r (ponderea 

valorii adăugate în producţie) şi w (costul forţei de muncă, respectiv cheltuiala 
salarială şi de asigurări sociale, pe salariat) sunt presupuse a rămâne 
constante. 

Scenariul 2: creştere cu 10% în fiecare an de prognoză a producţiei 

vândute reale, r şi w constante. 
Scenariul 3: creştere cu 10% în fiecare an a producţiei (vânzărilor) reale, 

creşterea r cu un punct procentual pe an şi creşterea w cu 15% pe durata 
intervalului de prognoză. 

Proiecţiile până în 2005 sunt date în tabelul nr. 9. 
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Tabelul nr. 9 

Evoluţia numărului de angajaţi 

 
 Scenariul 1 Scenariul 2 Scenariul 3 

2000 9585 9585 9585 

2001 7876 8925 8925 

2002 6472 8311 8310 

2003 6472 7739 7738 

2004 6472 10056 8513 

2005 6472 11062 9364 

 
Graficul nr. 18 

 
 

Evident, aceste scenarii sunt realizate fără a ţine seama de celelalte 
condiţionări de pe piaţa cimentului, fapt pentru care am construit cele 6 scenarii 
complete, în care se au în vedere rezultatele obţinute cu submodelul pieţei 
muncii, în prima etapă a testării. Ele sunt prezentate pe scurt în continuare. 

Scenariile 1-3 nu sunt diferite conceptual. Ele ar putea fi considerate ca 
trei versiuni ale aceluiaşi scenariu de bază, care caută să motiveze 
comportamentul actual al producătorilor de ciment din România, în condiţiile 
date privind prognozele/estimările asupra costurilor pe termen mediu. 

 

Scenariul 1. 

Acesta este construit în jurul parametrilor din modelul de bază şi a 
valorilor variabilelor exogene, deci, poate fi denumit scenariul de bază. El 
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urmează evoluţia normală a industriei cimentului (fără a considera modificări 
structurale masive) şi evoluţia cea mai probabilă a preţurilor în restul econo-
miei. De asemenea, ia în considerare prognozele oficiale existente (prognoza 
guvernamentală din Programul de Preaderare referitor la economia României) 
pentru a stabili evoluţiile până în 2007 ale indicatorilor exogeni care influen-
ţează piaţa cimentului (evoluţia probabilă a cursului de schimb, reducerea 
treptată a inflaţiei, creşterea economică globală, creşterea preconizată a 
salariilor reale). 

Referitor la rezultatele rulării modelului urmând ipotezele scenariului de 
bază, ceea ce trebuie menţionat este faptul că indicele preţurilor din industria 
cimentului IPCIM urmează fidel evoluţia indicelui costurilor, iar marja 
suplimentară rezultată (creşterea este preconizată a fi mai mare decât cea a 
costurilor, aproximativ cu 3-5%) este integral datorată creşterii cererii adresate 
produselor cimentiere (care va avea un ritm de creştere anual de circa 1,5-
2,5%), precum şi necesităţii de a acoperi tranşele de rambursare a creditelor 
asumate pentru investiţii. 

 

Scenariul 2. 

Scenariul 2 este construit pornind de la Scenariul 1 de bază, cu singura 
modificare la nivelul marginii de profit aşteptate. În acest caz, producătorii aleg 
să nu majoreze indicele preţurilor peste cel al costurilor, eventual corectat cu 
efectul pozitiv al cererii mărite pentru ciment pe piaţa românească. Scopul 
acestui scenariu este de a explica necesitatea existenţei unei marje pozitive în 
cazul producătorilor de ciment din România, într-o perioadă (cum este cea de 
prognoză) în care costurile financiare sunt mari, iar necesitatea de noi investiţii 
rămâne o caracteristică a dezvoltării sectorului (ceea ce presupune implicit 
obţinerea unui profit). 

Referitor la rezultatele Scenariului 2, profitabilitatea globală în acest 
scenariu este diminuată, pe baza unor costuri puţin mai mari decât în scenariul 
de bază, atât cele cu inputuri, cât şi cele cu forţa de muncă, şi pe baza unei 
cifre de afaceri nominale mai mici. Cu toate acestea, scenariul prezintă 
avantajul menţinerii numărului de salariaţi fără a diminua productivitatea. 

 

Scenariul 3. 

Scenariul 3 introduce o condiţionare suplimentară faţă de cel de bază, 
prin impunerea restricţiei ca preţurile să fie determinate ca o medie ponderată 
între preţurile medii de consum şi costurile estimate pentru industria cimentului 
(evident mai mari, datorită inputurilor energetice). Restul ipotezelor de lucru 
rămân nemodificate faţă de Scenariul 1. Scopul scenariului este – ca şi în 
cazul Scenariului 2 – de a conferi o argumentaţie clară ecartului care se va 
manifesta pe termen mediu între preţurile din industria cimentului şi cele medii 
din întreaga industrie, în cazul prognozat al unei creşteri superioare a costurilor 



 

 

527 

care influenţează piaţa cimentului. Algoritmul în cadrul acestui scenariu este 
inversat, în sensul impunerii unei restricţii clare pe preţurile din industria 
cimentului, pentru ca acestea să nu evolueze total diferit de celelalte preţuri în 
economie. Prin rezultatul antieconomic care este aşteptat de la un astfel de 
scenariu pur ipotetic se argumentează necesitatea impunerii unor preţuri mai 
mari pe piaţa cimentului din România, în cazul în care producătorii sunt 
raţionali şi doresc să rămână în zona de profitabilitate, 

Rezultatele Scenariului 4 indică o evoluţie apropiată de cea a costurilor 
pentru preţuri, o creştere a cererii interne de ciment puţin peste cea din sce-
nariul de bază (datorită acceptării reducerii profitului aşteptat) şi menţinerea 
numărului salariaţilor la un nivel aproape constant. Industria cimentului pare a 
răspunde destul de bine la un şoc extern datorită unei ponderi nu foarte mari a 
exporturilor în totalul cererii interne. 0 creştere a preţurilor energiei nu se 
repercutează doar în costurile industriei cimentului, ci în întreaga economie, iar 
după perioada pe termen scurt de acomodare la şocul produs, economia 
ajunge la o nouă stare de echilibru în sistemul preţurilor. Dovada este dată de 
indicatorul preţurilor relative, CRPCIM care prezintă valori supraunitare dar 
foarte apropiate de unitate, după anul 2004. 

Scenariile 4,5 şi 6 presupun o modificare la nivelul valorilor previzionate 
pentru anumite costuri, încercând să surprindă comportamentul pieţei 
cimentului la variaţia preţurilor produselor petroliere pe plan mondial 
(scenariile 4 şi 5), sau la modificarea structurală a costurilor, prin reducerea 
ponderii inputurilor materiale în totalul costurilor de producţie (ca urmare a 
retehnologizărilor) – Scenariul 6. 

 

Scenariul 4. 

Scenariul 4 modifică două aspecte în raport cu ipotezele scenariului de 
bază. El consideră o majorare a preţului petrolului pe pieţele internaţionale şi 
eliminarea oricărei marje de profit aşteptate de către producătorii din ramura 
ciment. Evident, creşterea cu 15% a preţurilor petrolului în 2002 peste varianta 
scenariului de bază se va repercuta şi în preţurile energiei electrice (deşi mai 
puţin, datorită programului de liberalizare graduală agreat cu FMI), precum şi 
în preţurile serviciilor de transport. Astfel încât, scenariul 4 este un scenariu de 
creştere semnificativă a costurilor materiale în anul 2002 pentru industria 
cimentului. Ipoteza reducerii marjei de profit devine plauzibilă, deoarece 
producătorii vor avea de făcut faţă unei cereri mai reduse. 

Rezultatele Scenariului 4 indică o evoluţie apropiată de cea a costurilor 
pentru preţuri, o creştere a cererii interne de ciment puţin peste cea din 
scenariul de bază (datorită acceptării reducerii profitului aşteptat) şi menţinerea 
numărului salariaţilor la un nivel aproape constant. Industria cimentului pare a 
răspunde destul de bine la un şoc extern datorită unei ponderi nu foarte mari a 
exporturilor şi a faptului că o creştere a preţurilor energiei nu se repercutează 
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doar în costurile industriei cimentului, ci în întreaga economie. Dovada este 
dată de indicatorul preţurilor relative, CRPCIM care prezintă valori supraunitare 
dar foarte apropiate de unitate, după anul 2004. 

 

Scenariul 5. 

Scenariul 5 este foarte apropiat de Scenariul 4, diferind de acesta doar 
prin impunerea unei politici de urmărire a indicatorului de productivitate. În 
consecinţă, numărul de salariaţi este redus treptat, dar pronunţat, faţă de 
scenariul anterior. 

Rezultatele Scenariului 5 nu diferă esenţial decât pe piaţa forţei de 
muncă, ceea ce face ca scenariul acesta să fie unul de productivitate mărită, 
de profitabilitate mai mare, implicit un scenariu care permite producătorilor sâ 
acopere costurile de amortizare ale investiţiilor şi să facă retehnologizări 
suplimentare. 

 

Scenariul 6. 

Scenariul 6 impune anumite modificări structurale în industria cimentului 
către finele perioadei de prognoză, diminuând ponderile inputurilor şi forţei de 
muncă în structura costurilor (ca urmare a retehnologizărilor şi a scăderii 
numărului de salariaţi, va creşte considerabil productivitatea). Drept urmare, el 
va produce efecte benefice pe latura ofertei, în timp ce presiunile preţurilor vor 
fi relativ estompate. Fără a prevedea margine de profit expectată, scenariu! 
rulează rezultate pozitive pentru producătorii de ciment şi pentru întreaga piaţă 
românească a cimentului. 

6.4. Concluzii 

Toate scenariile luate în considerare au anumite caracteristici comune, 
care permit evidenţierea unor tendinţe generale pe piaţa cimentului din 
România, în următorii ani: 

Pe latura cererii, toate scenariile prevăd o creştere anuală a cererii reale 

în limitele a 2-5%, în condiţii în care nu apar perturbaţii masive în sistem. Dacă 
vom lua în calcul şi creşterile relative de preţuri, atunci vom putea prognoza 
ritmuri de creştere ale ponderii industriei cimentului în totalul economiei, şi rate 

de creştere anuale în preţuri constante de 5-7%. Evident, industria de 

ciment are capacitatea de a face faţă unei cereri mai mari, astfel încât oferta va 
răspunde cererii în acest sector. Există potenţialul unei stagnări în situaţia în 
care se impun constrângeri asupra numărului de salariaţi, drept care vom 
considera că piaţa trebuie lăsată să acţioneze sub influenţele mecanismelor 
normale, fără restricţii asupra echilibrelor de piaţă liberă. 

Preţurile din industria cimentului sunt influenţate decisiv de evoluţia 

costurilor inputurilor materiale si de aprecierea nominală a costurilor financiare 
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în această industrie, aproape 80% din variaţia preţurilor fiind datorată variaţiei 
costurilor inputurilor. O creştere suplimentară a preţurilor este necesară pentru 
a acoperi creşterile de costuri de amortizare a investiţiilor, care vor trebui 
făcute şi în viitor în scopul aducerii industriei cimentului la standarde ecologice 
şi de productivitate europene şi pentru a rentabiliza capitalul investit. 

Diferenţialul de preţ între piaţa cimentului şi media preţurilor industriale 
este explicat integral de diferenţialul corespunzător între costurile industriei de 
ciment şi media preţurilor industriale din România, de necesitatea acoperirii 
costurilor financiare şi a aprecierii acestora în termeni nominali şi, prea puţin, 
de creşterea substanţială preconizată a cererii de ciment pe piaţa internă. De 
altfel, în perioada declinului economic din 1997-2000, producătorii de ciment 
prezenţi în România au ales să majoreze preţurile cu mai puţin decât 
majorările costurilor pe care trebuiau să le acopere. Adoptarea teoretică a unei 
politici de marjă aşteptată a profitului zero ar putea duce la reduceri masive în 
forţa de muncă ocupată în industria cimentului, ceea ce nu poate fi dezirabil în 
pian social. Dacă se admite ipoteza plauzibilă a menţinerii relativ constante a 
forţei de muncă, marja zero de profit nu poate fi menţinută decât cu diminuarea 
productivităţii. 

În ceea ce priveşte evoluţia prognozată a forţei de muncă aceasta 

prezintă tendinţa de a se mai diminua în următorii trei-patru ani, după care va 
intra pe un palier stagnant, corespunzător atingerii nivelului de ocupare 
normală (dispariţia fenomenului de supraocupare). Nu vor exista, ca în 
perioada 1998-2000, reduceri masive de număr de salariaţi în această ramură 
a industriei. 

Presiunea dolarizării costurilor se va diminua în următorii ani, odată 

cu îmbunătăţirea mediului de afaceri intern şi creşterea atractivităţii mediului 
financiar-bancar românesc, care vor permite transferul parţial al surselor de 
creditare a noilor investiţii de pe pieţele externe pe pieţele interne (deci, 
anumite costuri nu vor mai fi legate de cursul dolarului SUA sau al monedei 
euro). Reducerea generală a inflaţiei în România, scăderea corespunzătoare a 
ratelor dobânzii echivalente şi evoluţia prognozată de apreciere reală a cursului 
de schimb vor conduce la creşterea stabilităţii şi la riscuri percepute mai mici; 
în plus, politica monetară va putea fi relaxată odată cu relansarea economiei şi 
a investiţiilor în condiţiile realizării consolidării fiscale. Ca urmare, scenariile 
prevăd diminuarea ponderii costurilor asociate cu amortizarea investiţiilor 
realizate pe baza creditelor asumate în structura totală a costurilor, precum şi 
diminuarea ratelor reale ale dobânzii. 
 



7. Anexe 

7.1. Scenariul 1 

 
AN / IND ICERCIM ICCIM IPCIM FM OFECIM IFM 

1999 0.9473 1.3842 1.3778 14154 6252 1 

2000 1.1269 1.3772 1.5251 9582 8264 0.676982 

2001 1.018 1.3765 1.4374 9283 8412.752 0.968796 

2002 1.0127 1.2579 1.3038 8852 8519.594 0.953571 

2003 1.0232 1.1763 1.2255 8708 8717.249 0.983732 

2004 1.0251 1.1284 1.1654 8616 8936.051 0.989435 

2005 1.0211 1.1009 1.1347 8424 9124.602 0.977716 

2006 1.0218 1.0939 1.1278 8254 9323.518 0.97982 

2007 1.0253 1.0929 1.1288 8173 9559.403 0.990187 

Indicatori: ICERCIM = rata anuală de creştere a cererii de ciment 

ICCIM = creşterea anuală de costuri în industria cimentului 

IPCIM = creşterea anuală de preţuri ale cimentului 

FM = numărul de salariaţi din industria cimentului 

OFECIM = oferta de ciment 

IFM = evoluţia în timp a forţei de muncă 

 
Graficul nr. 1 

Evoluţiile în timp ale IPCIM, ICCIM 

 
 

Graficul nr. 2  

Evoluţia indicelui cererii reale ICERCIM şi a indicelui forţei de muncă IFM 

 



 

 

531 

7.2. Scenariul 2 

 

 
 

Graficul nr. 1 

Evoluţiile în timp ale IPCIM, ICCIM 

 
 

Graficul nr. 2 

Evoluţia indicelui cererii reale ICERCIM şi a indicelui forţei de muncă IFM 
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7.3. Scenariul 3 

 
 

Graficul nr. 1 

Evoluţiile în timp ale IPCIM, ICCIM 

 
 

Graficul nr. 2  

Evoluţia indicelui cererii reale ICERCIM şi a indicelui forţei de muncă IFM 
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7.4. Scenariul 4 

 

 
 
 

Graficul nr. 1 

Evoluţiile în timp ale IPALTE, IPCIM, ICCIM 
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Graficul nr. 2 

Evoluţia indicelui cererii reale ICERCIM şi a indicelui forţei de muncă IFM 

 
 

7.5. Scenariul 5 

 

 
 

Graficul nr. 1  

Evoluţiile în timp ale IPALTE, IPCIM, ICCIM 
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Graficul nr. 2 

Evoluţia indicelui cererii reale ICERCIM şi a indicelui forţei de muncă IFM 

 
 

 

7.6. Scenariul 6 

 
Graficul nr. 1 

Evoluţiile în timp ale IPALTE, IPCIM, ICCIM 
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Graficul nr. 2  

Evoluţia indicelui cererii reale ICERCIM şi a indicelui forţei de muncă IFM 
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În concordanţă cu politica industrială a României, vizând transformarea 
economiei româneşti şi orientarea ei spre dezvoltare durabilă, având ca 
obiectiv integrarea în UE, industria va avea o contribuţie majoră şi va rămâne 
unul din principalele sectoare ale economiei naţionale. 

 
 
 
 
 

1. IPOTEZE, SCENARII Şl INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI ENERGETICE 

 

1.1. Condiţiile ofertei şi cererii de electricitate 

1.1.1. Condiţiile ofertei de electricitate 

Structura pieţelor producţiei şi distribuţiei de electricitate poate fi 
prezentată cu ajutorul a trei indicatori: numărul companiilor care deţin un 
segment de piaţă de cel puţin 5% din total, segmentul de piaţă agregat al 
acestor companii şi segmentul de piaţă deţinut de cea mai mare companie. 

În anul 2000, Marea Britanie, Olanda şi Austria au înregistrat cel mai 
mare număr de companii cu ponderi pe piaţă de cel puţin 5%, atât pentru 
producere cât şi pentru distribuţie. In Grecia, Franţa şi Irlanda exista în ambele 
activităţi, numai câte o companie cu cel puţin 5% pondere pe piaţă. Acesta era 
cazul şi în Portugalia pentru partea de producţie (tabelul nr. 1). 

În activitatea de generare, cel mat mare segment de piaţă al celei mai 
mari companii se putea observa în Grecia şi Irlanda (97%). În Belgia şi Franţa 
această cifră era de asemenea peste 90%. Cea mai mică pondere pe piaţă era 
înregistrată în Finlanda (23%), urmată de Austria (33%), Germania (34%) şi 
Danemarca (36%). 

În activitatea de distribuţie ponderea pe piaţă a celei mai mari companii 
varia între 100% în Grecia şi Portugalia la 11% în Finlanda şi 17% în 
Danemarca. 

Structura producţiei pe principalii producători arată că, în anul 2001, 
Termoelectrica asigura peste 60% din cantitatea de energie electrică generată 
(fig. nr 1). De asemenea, datele prezentate relevă faptul că cei mai importanţi 
rivali de pe piaţa energiei electrice din România sunt Termoelectrica şi 
Hidroelectrica. 
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Tabelul nr. 1 

Structura pieţelor de electricitate în ţările Uniunii Europene şi în România 

 
 Producţia de electricitate Distribuţia de electricitate 

Companii cu producţii 

de cel puţin 5% din 

total 

Segmentul de 

piaţă al celei 

mai mari com-

panii (%) 

Companii care vând cel 

puţin 5% din consumul 

total 

Segmentul de 

piaţă al celei 

mai mari com-

panii (%} Nu-

măr 

Segmentul de 

piaţă agregat (%) 

Nu-

măr 

Segmentul de 

plată agregat (%) 

Belgia 2 97,6 91,1 3 52,5 39,8 

Danemarca 3 76,0 36,0 3 37,5 16,7 

Germania 4 79,0 34,0 3 50,0  

Grecia 1 97,0 97,0 1 100,0 100,0 

Spania 4 82,3 42,4 3 94,0 40,0 

Franţa 1 90,2 90,2 1   

Irlanda 1 97,0 97,0 1   

Italia 4 68,0 46,7 2 72,0 65,0 

Luxemburg*    2 100,0 63,0 

Olanda 6 79,1  7 74,0  

Austria 5 58,9 32,6 7 67,3  

Portugalia 3 84,1 58,5 1 99,5 99,5 

Finlanda 4 58,9 23,3 3 27,0 11,0 

Suedia 3 84,2 49,5 3 47,0 28,1 

Marea Britanie 8 72,9  8 84,7  

Norvegia    4 45,9  

România 3 95,7 61,6 1 100,0 100,0 

Notă: datele nu au fost disponibile sau sunt confidentiale. 

* producţia de electricitate în Luxemburg este foarte scăzută; majoritatea consumu-

lui de electricitate este asigurată din import. 

Sursa: Eurostat: „Competition indicator in the electricity market – EU and Norway”, ISBN 

92-894-4036-8. Pentru România, prelucrări proprii. 

 
Fig. nr. 1  

Structura producţiei de energie electrică pe principalii producători (%) 

 

 
 
Se poate spune că gradul de concentrare al industriei energetice din 

România este ridicat (în anul 2000, Termoelectrica asigura 57,3% din producţia 



 

 

547 

totală). Acest indicator variază, însă, în funcţie de specificul fiecărei ţări, 
determinat de mixul resurselor energetice utilizate. Spre exemplu, în Franţa, a 
cărei producţie de electricitate se bazează, în principal, pe resursele nucleare, 
segmentul de piaţă deţinut de cel mai mare producător era, în anul 2000. de 
90,2% (tabelul nr. 2). Dimpotrivă, în Finlanda, unde centralele hidroelectrice de 
mică putere sunt preponderente, cel mai mare producător asigura, în acelaşi 
an, 23,3% din cererea de electricitate. 

Tabelul nr. 2 

Segmentul de piaţă deţinut de cel mai mare producător de energie 

electrică, în diferite ţări ale UE şi în România (%) 
 1999 2000 

Belgia 92,3 91,1 

Danemarca 40 36 

Germania 28,1 34 

Grecia 98 97 

Spania 51,8 42,4 

Franţa 93,8 90.2 

Irlanda 97 97 

Italia 71,1 46,7 

Austria 21.4 32,6 

Portugalia 73.9 58,5 

Finlanda 26 23,3 

Suedia - 49,5 

România 49,3 57,3 

Surse: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop şi Termoelectrica. 
 
Resursele energetice disponibile determină configuraţia capacităţilor de 

producţie din industria energiei electrice. Sistemul energetic naţional dispune 
de o structură echilibrată în care centralele pe cărbune deţin 35%, din 
capacitatea totală instalată, cele hidro 36% iar cele ce funcţionează pe 
hidrocarburi şi combustibil nuclear 25%, respectiv 4%. (fig. nr. 2)

1
. 

 
Fig. nr. 2 

Structura puterii instalate a Sistemului Energetic Naţional  

în funcţie de resursa utilizată 

 

                                                        
1
 Date preluate de la Ministerul Industriei şi Resurselor. 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop
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Producţia internă de lignit asigură cererea societăţii Termoelectrica; 
pentru huilă, societatea apelează la importuri. În anul 2000, societatea 
Termoelectrica a utilizat: 23,5 milioane tone lignit, 3,4 milioane tone huilă (din 
care 72 mii tone din import). Previziunile pentru anul 2002, arată că 38% din 
producţia de energie electrică va fi produsă cu ajutorul cărbunelui (lignit – 28% 
şi huilă -10%). În perspectiva anului 2015, ponderea cărbunelui în producţia de 
energie electrică va spori până la aproape 45% (lignit-cca 35% şi huilă – 10%), 
creştere datorată competitivităţii centralelor pe cărbune comparativ cu cele pe 
hidrocarburi. De altfel, ponderea cea mai mare în producţia de energie a 
societăţii Termoelectrica o au centralele pe cărbune (64,7%). 

Industria energiei electrice depinde de importurile de hidrocarburi. În anul 
2000, Termoelectrica a consumat 1,7 milioane tone păcură (din care 1,2 
milioane tone din import); 3,8 miliarde m

3
 gaz metan (din care 1,9 miliarde m

3
 

din import). Pentru anul 2002 se prevede că dependenţa de import pentru 
asigurarea resurselor energetice se va ridica la aproximativ 77% pentru păcură 
şi 40% pentru gaze naturale. 

Societatea Hidroelectrica este vulnerabilă la caracteristicile hidrologice 
ale anului. Potenţialul hidroenergetic tehnic amenajabil este de 36000 GWh/an 
(din care cea 50% este deja exploatat), iar cel economic amenajabil este de 
23000 GWh/an. De menţionat este faptul că, într-un an mediu hidrologic se pot 
produce 16080 GWh. 

Combustibilul nuclear este asigurat din surse interne. Resursele de 
uraniu ale României pot asigura funcţionarea, până în anul 2036, a grupului 1 
al centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă şi, timp de 40 de ani, a grupului 
2. În context, subliniem că gradul de dependenţă al Uniunii Europene de 
importurile de uraniu este de 95%. 

În industria energiei electrice există un excedent important de capacităţi 
de producţie. La începutul anului, puterea instalată în Sistemul Energetic 
Naţional era de 19172,3 MW, iar puterea aflată la dispoziţia operatorului de 
sistem era de 16825 MW. Aceasta în condiţiile în care, spre exemplu, în luna 
ianuarie a anului 2001 vârful orar de consum a înregistrat cea 8700 MW. 

Randamentul de producţie a energiei electrice se situează la valoarea de 
33 % faţă de o medie europeană care indică 55-65%. Faptul este datorat uzurii 
morale a echipamentelor din dotarea centralelor – 73% dintre acestea au 
vechimi cuprinse între 20-40 ani, în timp ce tehnologiile utilizate corespund 
anilor 70.

1
 

Nivelul cererii şi structura consumatorilor determină alura curbei de 
sarcină ce trebuie acoperită de producătorii de electricitate. Modul de acoperire 
a curbei de sarcină arată în ce fel sunt combinate resursele disponibile ale 

                                                        
1
 Date preluate de !a Ministerul Industriei şi Resurselor. 
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Sistemului Energetic Naţional în scopul obţinerii unor costuri medii de producţie 
cât mai reduse. 

În acoperirea curbei de sarcină, OPCOM trebuie să ţină seama de 
anumite restricţii specifice, cum sunt: 

• preluarea integrală a energiei electrice furnizate de CNE Cernavodă; 
• asigurarea încărcării electrice a grupurilor de cogenerare, la nivelul 

impus de sarcina termică (restricţia de cogenerare); 
• asigurarea debitelor de servitute şi a altor restricţii de utilizare a apei 

din amenajările hidroenergetice; 
• arderea unor cantităţi prestabilite de cărbune din producţia internă etc. 
Din evoluţia modului de acoperire a curbei de sarcină (fig. nr. 3), se 
observă 

reducerea contribuţiei centralelor pe hidrocarburi (datorită preţurilor resurselor 
şi a unor situaţii de conjunctură), creşterea, după anul 1998, a aportului 
centralelor pe cărbune (urmare a retehnologizării grupurilor energetice de la 
Turceni şi Rovinari). 

În România, costurile totale de producere a energiei electrice se 
determină cu ajutorul Programului de Simulare a Costului de Producţie (PSCP), 
prin care se obţine coordonarea operaţionala optimizată a funcţionării 
Sistemului Electro-energetic Naţional. Cu ajutorul PSCP se realizează repartiţia 
optimă a sarcinii pe centrale/grupuri, în funcţie de consumul prognozat. De 
asemenea, se estimează cantitatea de electricitate ce trebuie produsă de către 
fiecare unitate generatoare şi costurile energiei electrice, într-un interval de 
timp stabilit, numit Interval Bază de Decontare

1
 (IBD). PSCP ia în considerare 

unele restricţii şi priorităţi cum sunt: 

  preluarea integrală a energiei electrice furnizate de CNE 
Cernavodă; 

 asigurarea încărcării electrice a grupurilor de cogenerare. la 
nivelul impus de sarcina termică (restricţia de cogenerare); 

 asigurarea debitelor de servitute şi a altor restricţii de utilizare a 
apei din amenajările hidroenergetice; 

 arderea unor cantităţi prestabilite de cărbune din producţia 
internă etc. 

 

                                                        
1
 Intervalul Bază de Decontare reprezintă o perioadă de o oră cu începere din prima 
secundă a orei oficiale a României 
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Fig. nr. 3 

Evoluţia modului de acoperire a cererii de electricitate,  

în perioada 1989-2001, în România 

 
Sursa: www.termoelectrica.ro. 

 
Prin intermediul PSCP se evaluează costurile totale de funcţionare (fixe 

şi variabile) ale fiecărei unităţi dispecerizabile (exclusiv costurile pentru asigu-
rarea serviciilor de sistem) şi se determină costurile marginale în fiecare iBD. 

Concluziile pot fi sintetizate sub forma avantajelor şi dezavantajelor 
comparative şi competitive ale industriei energiei electrice din ţara noastră 
conform tabelului: 

 
Avantaje comparative Dezavantaje comparative 

Diversitatea resurselor primare de energie; 
Existenţa unui potenţial hidroenergetic amenajabil 
important; 
Asigurarea lignitului necesar centralelor electrice situate la 
„gura minei”; 
Asigurarea combustibilului nuclear din resurse interne; 
Utilizarea apei grele fabricate în România; 
Securitatea în exploatarea centralei nucleare la nivelul 
exigenţelor din UE; 
Posibilitatea reducerii dependenţei energetice de importurile 
de hidrocarburi prin utilizarea pe scară mai largă a lignitului 
şi prin continuarea lucrărilor la centrala nuclearo-electrică. 

Productivitate a muncii mai 
redusă decât în ţările 
dezvoltate; 
Lipsa fondurilor financiare 
pentru finalizarea unor 
grupuri energetice sau 
pentru retehnologizarea unor 
centrale; 
Vulnerabilitatea societăţii 
Hidroelectrica la 
caracteristicile hidrologice 
ale anului. 

http://www.termoelectrica.ro/


 

 

551 

Avantaje competitive Dezavantaje competitive 

Forţă de muncă înalt calificată; 
Nivelul tehnologic al centralei nuclearo-electrice de la 
Cernavodă; 
Costurile şi preţurile foarte reduse ale energiei hidro; 
Existenţa unui ciorchine industrial bine format în 
industria energiei electrice; 
Poziţia strategică a SEN la frontiera de est a UCTE; 
Preţuri mai mici decât cele ale ţărilor Uniunii 
Europene. 

Nivelul tehnologic mediu al 
capacităţilor de producţie (cu 
excepţia centralei nucleare); 
Nerespectarea 
reglementărilor de protecţie a 
mediului; 
Sisteme informatice 
depăşite; 
Grad redus de automatizare 
a 
centralelor. 

 

1.1.2. Condiţiile cererii de electricitate 

Piaţa de energie electrică din România a fost constituită pe baza 
principiilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, elaborat de 
ANRE în anul 1999, şi care vizează alinierea la prevederile directivei 96/92 EC. 

În România, în anul 2000. gradul de deschidere a pieţei de energie 
electrică a fost stabilit iniţial la 10% prin HG 122/2000. În urma HG 982/2000, 
gradul de deschidere a fost majorat la 15%. În conformitate cu HG 
48/17.01.2002. Începând cu 1 februarie 2002, segmentul concurenţial al pieţei 
de electricitate este deschis la 33% din totalul energiei tranzacţionate. 

În Uniunea Europeană, la sfârşitul anului 2000, puteau fi identificate trei 
grupe de ţări funcţie de gradul de deschidere a pieţei: cinci ţări erau liberalizate 
în proporţie de 100% (Germania, Finlanda, Suedia, Marea Britanie şi 
Norvegia); zece ţări aveau un grad de deschidere a pieţei de electricitate 
cuprins între 30% şi 45% (Belgia, Danemarca, Spania, Franţa, Irlanda, Italia, 
Luxemburg, Olanda, Austria şi Portugalia); şi Grecia în care liberalizarea 
trebuia să înceapă în februarie 2001. 

Structura consumatorilor de energie electrică din anul 2002 arată că 94% 
dintre aceştia erau consumatori casnici (tabelul nr. 3). În luna martie a anului 
2001, 19 consumatori (printre care SC ARPECHIM SA, SC ALRO Slatina, SC 
Azomureş SA, SC Automobile Dacia etc.) aveau acreditare de consumatori 
eligibili. 

Tabelul nr. 3 

Numărul şi structura consumatorilor de energie electrică  

la nivelul anului 2002 
Tipul consumatorilor Numărul consumatorilor 

Total, din care: 8.425.037 

Casnici 7.874.244 

Mici consumatori 542.305 

Mari consumatori 8.488 

Sursa: www.electrica.ro. 

http://www.electrica.ro/
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Din structura consumatorilor se observă atomizarea acestora, doar 0,1% 
dintre aceştia fiind mari consumatori care, eventual ar putea constitui o 
ameninţare de integrare în amonte. Lipsa puterii financiare a acestora şi 
specificul industriei (capital-intensivă şi cu economii de scară) a făcut atât de 
dificilă externalizarea unor centrale electrice din structura integrată anterioară. 

Principala caracteristică a cererii de energie electrică este lipsa de 
elasticitate a acesteia, fapt ce amplifică vulnerabilitatea consumatorilor la abu-
zurile de putere dominantă în stabilirea tarifelor. Majoritatea ţărilor dezvoltate 
caută să protejeze consumatorii împotriva abuzului prin poziţia de monopol 
deţinută de companiile de electricitate, şi în special pe micii consumatori, 
împotriva pericolului de a fi folosiţi pentru a intermedia subvenţionarea marilor 
consumatori care pot avea opţiunea asupra sursei de alimentare sau a 

combustibilului. 
Inelasticitatea cererii este determinată, între altele, de: caracterul capital-

intensiv al generării de electricitate care împiedică apariţia producătorilor 
independenţi; lipsa substituenţilor pentru majoritatea utilizărilor energiei 
electrice; slaba preocupare pentru conservarea energiei; dificultăţile întâm-
pinate la negocierile cu furnizorii. 

Factorul determinant al cererii de energie electrică este activitatea 
industrială. Gradul de corelare poate fi ilustrat prin reprezentarea grafică a 
indicilor de creştere a celor două variabile (fig. nr. 4.). 
 

Fig. nr. 4 

Evoluţia indicilor producţiei industriale şi a producţiei de energie 

electrică în perioada 1995-2001 (1995=100%) 
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În conformitate cu „Memorandumul de înţelegere între România şi 
Comunitatea Economică Europeană”, Guvernul României va trebui să 
„menţină o paritate aproximativă cu preţurile pieţei mondiale pentru ţiţei, 
energie electrică, cărbune şi lignit”. Necesitatea „alinierii” preţurilor energiei 
electrice şi termice la preţurile mondiale este stipulată şi în documentele 
misiunii Băncii Mondiale şi BERD care au examinat sectorul energetic din 
România în perioada 1991-1995. 

Evoluţia, în perioada 1996-2000, a preţului mediu de vânzare a energiei 
electrice arată o scădere de la aproximativ 42 S/MWh în anul 1996, la 33 
$/MWh în luna martie a anului 2000, cu o valoare maximă înregistrată în anul 
1997, de 50 $/MWh (fig. nr. 5). 

Comparativ cu preţurile promovate pe piaţa internaţională, nivelul actual 
al preţurilor din România se situează, în general, sub nivelurile înregistrate în 
majoritatea ţărilor europene. În ultimul timp, s-a trecut la o scădere graduală a 
preţurilor practicate pentru industrie în defavoarea sectorului casnic, decizie 
bazată nu atât pe dorinţa „alinierii'' la preţurile internaţionale sau a stimulării 
activităţii industriale, ci pe considerente strict economice: costurile energiei 
destinate consumului casnic sunt mai ridicate decât cele ale energiei furnizate 
industriei (tabelul nr. 4). 

Fig. nr. 5 

Evoluţia preţului mediu de vânzare a energiei electrice în România 

 
Sursa: Compania Naţională de Electricitate (CONEL), Raport anual 1999, Bucureşti, 2000 

şi Buletin InfoAper nr. 68/2002. 
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Tabelul nr. 4 

Preţurile energiei electrice furnizate consumatorilor industriali şi casnici 

în ţările Uniunii Europene şi în România 

 
 Preţurile energiei electrice 

furnizate consumatorilor 

industriali (euro/MWh) 

Preţurile energiei electrice 

furnizate consumatorilor 

casnici (euro/MWh) 

2001 2002 2001 2002 

Belgia 75,2 76,0 118,4 113,7 

Danemarca 55,8 63,9 78,1 86,5 

Germania 66,9 68,5 122,0 126,1 

Grecia 57,1 59,0 56,4 58,0 

Spania 55,0 52,0 85,9 85,9 

Franţa 55,7 56,2 91,4 92,3 

Irlanda 66,2 83,6 79,5 88,3 

Italia 91,9 77,6 156,7 139,0 

Luxemburg 63,2 64,5 112,0 114,8 

Olanda 64,0  97,8 90,7 

Austria   94,5 93,2 

Portugalia 65,1 66,5 120,0 122,3 

Finlanda 37,2 40,1 63.7 69,7 

Suedia 31,3 31,0 62,9 70,1 

Marea Britanie 66,1 61,4 99,6 103,1 

UE15 64,4 62,0 103,0 103.3 

România  52,9  65,7 

Sursa: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop. 

 
Preţul actual de vânzare a energiei cuprinde o componentă de 12-14% 

pentru modernizarea Sistemului Energetic, valoare situată cu mult sub media 
celei aplicate în ţările Uniunii Europene, care alocă 40-60% din venituri pentru 
lucrări de modernizare. 

1.2. Ipoteze şi scenarii 

Contextul internaţional al alocării resurselor energetice are o 

importanţă covârşitoare pentru analiza condiţiilor utilizării acestora în industria 
energetică românească, o industrie dependentă de importuri. 

Principalele aspecte ce caracterizează situaţia asigurării cu energie a 
ţărilor Uniunii Europene sunt: 

 creşterea dependenţei energetice de sursele externe de energie. 
Astfel, pe baza prognozelor existente, dependenţa de importuri 
va atinge în cca 20-30 de ani, în medie, 70% (90% pentru ţiţei, 
70% pentru gaz şi aproape 100% pentru huilă); 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop
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 capacitatea extrem de limitată de a influenţa condiţiile ofertei de 
energie; 

 imposibilitatea de a răspunde provocării schimbărilor climatice, 
de a respecta angajamentele prevăzute în Protocolul de la Kyoto. 

Procesul de acceptare a noi membri va accentua dependenţa energetică 
a Uniunii. Astfel, importurile de gaz ale ţărilor candidate vor creşte de la 60, la 
90% din cerere, iar cele de petrol de la 90, la 94%. Între timp, aceste ţări care 
acum sunt exportatoare de cărbune, vor trebui să importe 12% din necesar în 
perspectiva anilor 2020, sub impactul restructurării acestui sector. 

Contextul intern 

- estimările privind evoluţia PIB şi a producţiei industriale ţin seama de 
datele prezentate în Planul Naţional de Dezvoltare a României în 
perioada 2002-2020, de cele din Strategia Naţională de Dezvoltare 
Durabilă şi de estimările realizate de Ministerul Dezvoltării şi 
Prognozei (tabelul nr. 5). 

 

Tabelul nr. 5 

 
Indicatorul 2003 2004 2005 2006-2010 2011-2020 

PIB – ritm mediu anual de creştere 5,2 5,5 5,1 8,0 6,7 

Producţia industrială 6,5 5.3 4,9 5,5-6,0 4,0-4,5 

 
Din evoluţia (estimată) a PIB pe perioada 2001-2020 rezultă o creştere 

medie a PIB de cea 6,6%, fapt care ar situa România la orizontul anului 2020 
(din punct de vedere al PIB/loc.) la 50% din nivelul mediu al ţărilor UE (15). 
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1.3. Măsuri şi instrumente 

Dezvoltarea pieţei de energie 

Piaţa de energie electrică din România a fost constituită pe baza 
principiilor Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, elaborat de 
ANRE în anul 1999. şi care vizează alinierea la prevederile directivei 96/92 EC. 

Piaţa angro de energie electrică din România este formată din două 
segmente: piaţa reglementată şi piaţa concurenţială. 

Piaţa reglementată de electricitate este formată din totalitatea tranzacţiilor 
reglementate de energie electrică între producători şi furnizorul de energie 
electrică SC. Electrica SA, reglementările referindu-se la cantităţile de energie 
electrică şi tarifele acestora. 

Mecanismul de funcţionare al unei pieţe concurenţiale de electricitate 
poate fi descris prin două tipuri de tranzacţii: cumpărări prin intermediul bursei 
şi tranzacţii bilaterale. Bursa de energie electrică reprezintă mecanismul de 
echilibrare şi coordonare a producţiei şi consumului, precum şi de stabilire a 
preţurilor pe termen scurt. O bursă de energie este, în consecinţă, o piaţă 
centralizată cu funcţia de clearing pentru vânzători şi cumpărători. Deşi livrările 
de energie electrică pe termen lung, către consumatori, vor fi efectuate, în 
principal, prin contracte încheiate în afara bursei, funcţionarea curentă a 
sistemului energetic se bazează pe ordinea de merit

1
 stabilită de bursă. 

Producătorii fac bursei oferte ce reprezintă cantitatea de energie pe care 
aceştia sunt dispuşi să o vândă la anumite preţuri specificate. Dispecerul 
prognozează cererea pentru ziua următoare (sau o altă perioadă de timp) şi 
acceptă ofertele care satisfac cererea prognozată, la cel mai mic cost. Pe 
parcursul fiecărei perioade din zi (în Marea Britanie, fiecare jumătate de oră), 
electricitatea este valorizată pe baza celei mai scumpe unităţi generatoare în 
funcţiune (unitatea marginală), conform licitaţiei (ofertelor) depuse în avans. 
Dimpotrivă, tranzacţiile bilaterale sunt negociate fără a beneficia de o piaţă 
centralizată: cumpărătorii şi vânzătorii negociază clauzele contractuale. 

Consumatorul final cumpără energie electrică de la o companie de 
distribuţie controlată de stat, ce acţionează într-un teritoriu pe care deţine 
monopolul, şi nu are concurenţi. Consumatorul poate alege cantitatea de 
electricitate dorită, o calitate mai bună sau mai slabă a serviciului exprimată în 
termeni de fiabilitate, poate stabili specificaţii tehnice mai stricte pentru puterea 
primită (de exemplu, fluctuaţii mai reduse ale tensiunii), dar nu-şi poate alege 
furnizorul. Compania locală de distribuţie poate achiziţiona servicii de generare 
a electricităţii de la producători concurenţi, iar preţul cu amănuntul va cuprinde 
atât costurile de producere, cât şi pe cele livrare. 

                                                        
1
 Ordinea în care producătorul de energie este luat în considerare de către dispecer pentru 

acoperirea consumului de energie electrică. 
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Majoritatea ţărilor dezvoltate caută să protejeze consumatorii împotriva 
abuzului prin poziţia de monopol deţinută de companiile de electricitate şi în 
special pe micii consumatori, împotriva pericolului de a fi folosiţi pentru a 
intermedia subvenţionarea marilor consumatori care pot avea opţiunea asupra 
sursei de alimentare sau a combustibilului. În anumite cazuri, statul fixează 
preţurile pentru energia electrică pentru a atinge obiective nonenergetice, cum 
ar fi sprijinirea industriei şi reducerea costurilor pentru gospodăriile cu venituri 
mici (de exemplu, se menţin „tarifele sociale” în Belgia şi Italia) 

Experienţa de până acum a arătat că separarea producerii energiei 
electrice, de transport nu afectează negativ fiabilitatea. În plus, cel puţin în 
Marea Britanie, costurile au scăzut concomitent cu reducerea numărului de 
angajaţi din cele trei companii producătoare de electricitate, cu mai mult de 
40%, în perioada anilor 1990-1994. Deşi costurile au scăzut, beneficiile 
rezultate au fost, în cea mai mare măsură, reţinute de companiile producătoare, 
sub forma unor profituri mai mari, şi nu îndreptate către consumatori prin 
intermediul unor preţuri mai mici. 

Aceasta sugerează ca introducerea competiţiei a avut un efect limitat 
asupra preţurilor de vânzare a electricităţii. În Marea Britanie, participarea a 
numai trei mari companii şi a unui număr mic de producători independenţi nu a 
asigurat un nivel suficient de concurenţă. De aceea, preţul concurenţial pentru 
consumatori este mult mai mare decât costul marginal de producere a 
electricităţii. Aceasta indica faptul că există putere pe piaţă (firme dominante). 

În consecinţă, încurajarea competiţiei este o condiţie necesară, dar nu şi 
suficientă pentru a aduce un număr suficient de concurenţi care să elimine pe 
piaţă puterea unor producători şi să permită consumatorilor să beneficieze de 
preţuri mai mici ale electricităţii. 

 

Conservarea energiei 

Credite şi acorduri financiare 
Cea mai importantă barieră în calea conservării energiei este, atât 

pentru producătorii cât şi pentru consumatorii de energie, lipsa fondurilor 
financiare. Utilizatorul de energie trebuie să aibă acces la un sistem complex 
de acorduri financiare şi modalităţi de creditare care să-i ofere alternativele 
decizionale privind procurarea fondurilor necesare. 

Una dintre aceste modalităţi o constituie acordurile de distribuire a 
economiilor (shared-saving arrangements) între investitor şi utilizator. În cadrul 
acestui tip de acord financiar, agentul economic investitor are ca prim-obiectiv 
identificarea şi evaluarea oportunităţilor de investiţii în măsuri de gestiune 
economică a energiei. Această evaluare nu-l costă nimic pe utilizatorul de 
energie. Totuşi, utilizatorul de energie ca agent este obligat sâ restituie 
cheltuielile aferente evaluărilor financiare şi de inginerie tehnologică, în cazul în 
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care oferta investitorului de a finanţa un anumit proiect (identificat ca fiind 
eficient din punct de vedere economic) şi întreprinde investiţia pe cont propriu. 

Pe baza evaluărilor întreprinse, cei doi agenţi economici pot trece la 
negocierea şi semnarea acordului care va cuprinde, în detaliu, condiţiile 
contractuale şi va consemna toate procedurile de stabilire a volumului şi 
contravalorii financiare a economiilor de energie realizate. În ceea ce priveşte 
modalitatea de distribuire a câştigurilor, investitorul primeşte, în general, pe o 
perioadă de 5 ani de la operaţionalizarea proiectului de conservare a energiei – 
60% din contravaloarea economiilor de energie obţinute, respectiv 40% în 
următorii 5 ani. Termenii în care a fost semnat acordul trebuie să conţină, de 
asemenea, aspecte referitoare la condiţiile în care este aplicat proiectul de 
conservare, întrucât veniturile realizate de agentul economic investitor depind 
în mod direct de performanţele sistemului. 

Acordul financiar de distribuire a economiilor oferă utilizatorului (consu-
matorului) de energie avantajul eliminării totale sau parţiale a elementelor de 
risc care, altfel, ar determina renunţarea la orice proiect investiţional în 
domeniul gestiunii economice a energiei. 

Acordurile de tip joint-venture reprezintă, în esenţă, o variantă a 
acordurilor de distribuire a economiilor, diferenţa constând în faptul că cei doi 
parteneri de afaceri (investitorul şi utilizatorul de energie) dispun de o mai mare 
libertate în alegerea condiţiilor concrete de derulare a acordului. Caracterul 
flexibil al acordurilor de tip joint-venture le conferă acestora atractivitate în 
special pentru proiectele industriale de mare anvergură în care atât beneficiarul 
(consumatorul de energie), cât şi investitorul vor să deţină controlul asupra 
punerii în aplicare a proiectului de conservare. Astfel, odată semnat, acordul 
permite celor doi agenţi economici să formeze o entitate (de exemplu, o 
societate comercială cu răspundere limitată) care să asigure conducerea 
activităţii de conservare a energiei. 

Ca şi în cazul precedent, contractul încheiat între părţi trebuie să 
specifice procedurile de împărţire a câştigurilor rezultate în urma finalizării 
investiţiei. Structura financiară a unui acord de tip joint-venture este similară, în 
general, cu cea a acordului de distribuire a economiilor care presupune 30-
40% cote părţi de capital propriu din valoarea investiţiei şi sub formă de 
împrumut, garantat cu activele (averea) investitorului sau utilizatorului ori ale 
amândurora. 

Acordul de tip joint-venture prevede modalităţile de împărţire a bene-
ficiilor rezultate din construcţii şi din operaţiile de îmbunătăţire a conservării 
(enegiei). 

Acordurile de prestări de servicii energetice (energy service agrements) 
sunt similare cu cele prezentate anterior prin faptul că utilizatorul de energie 
nu-şi asumă obligaţii financiare în ceea ce priveşte operaţionalizarea 
proiectului, capitalul necesar implementării acestuia fiind suportat de investitor; 
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acordul diferă de cele precedente prin maniera în care agentul economic 
investitor îşi recuperează cheltuielile şi încasează profitul. Prin acordul de 
prestare de servicii, investitorul se obligă să-i ofere consumatorului anumite 
servicii energetice (de exemplu apa caldă, aer condiţionat, electricitate) cu 
preţuri unitare mai reduse decât cele pe care acesta le-ar plăti în absenţa 
măsurilor de conservare a energiei; cheltuielile cu energia rezultate în urma 
operaţionalizării proiectului de conservare a energiei (costul agregat sau preţul 
pe unitate de produs) vor fi specificate, prin contractul încheiat, ca pondere (în 
general 80-90%) din costul energiei. 

Firma prestatoare de servicii energetice îşi asumă responsabilitatea, pe 
întreaga durată stabilită prin acord (care variază, în general, între 6 şi 12 ani), 
pentru menţinerea performanţelor proiectului, la sfârşitul acesteia consu-
matorul de energie având posibilitatea să reînnoiască acordul sau să cumpere 
lucrările de amenajare a conservării energiei. 

Credite cu cote de plată variabile (variable payment loans) sunt 
instrumente economico-financiare care diferă de acorduri prin aceea ca 
utilizarea lor în scopul punerii în aplicare a proiectului de conservare a energiei 
implică crearea de obligaţii financiare cu toate riscurile care derivă din acestea. 
Creditele cu cota variabilă prezintă, însă, două trăsături caracteristice destinate 
să-i ajute pe utilizatorii de energie în aplicarea sistemelor moderne de gestiune 
economică: 

a) eşalonarea datoriilor este astfel întocmită de către creditori, încât cota 
care trebuie plătită într-o anumită perioadă să fie întotdeauna mai 
mică decât contravaloarea financiară a economiilor de energie 
realizate în acea perioadă; 

b) cotele de plată sunt stabilite astfel încât nivelul acestora să varieze 
direct proporţional cu câştigurile obţinute prin conservarea energiei. 

Aceste două prevederi ale contractelor de creditare cu cote de plată 
variabile au drept scop reducerea aversiunii consumatorilor de energie faţă de 
riscurile şi incertitudinile legate de cotele de plată fixe care, în condiţiile unor 
economii variabile la energie, pot provoca mari pierderi financiare. 

Structura contractelor de creditare depinde în mare măsură de 
rezultatele studiilor de fezabilitate şi de disponibilităţile creditorilor în a accepta 
programe de rambursare a datoriilor incerte; pentru oportunităţile avantajoase 
din punct de vedere economic, valoarea fondurilor investiţionale va acoperi 80-
100% din cheltuielile necesare operaţionalizării SGEE. 

Prin clauzele contractuale, consumatorul de energie se obligă sâ rambur-
seze periodic o cotă echivalentă cu o fracţiune (de exemplu 75% din contrava-
loarea economiilor de energie obţinute în perioada respectivă). În plus, termenii 
contractului de creditare trebuie să prevadă o valoare minimă a cotelor de 
plată, aceasta ridicându-se de obicei la nivelul sumei necesare rambursării 
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creditului într-o perioadă de maxim 1,5-2 ori mai lungă decât perioada de 
rambursare estimată în cazul obţinerii performanţelor scontate. 

Condiţiile de finanţare specifice contractelor de creditare cu cote de plată 
variabile conferă consumatorului de energie avantajele obţinerii de profituri 
imediat după punerea în aplicare a SGEE şi reducerii semnificative a riscurilor 
determinate de cotele fixe ale unui credit tradiţional. 

Creditele cu rambursare garantată (guaranted payback loans) se 
aseamănă cu cele prezentate anterior prin faptul că nivelul cotelor de plată nu 
poate depăşi cheltuielile cu energia evaluate în perioada premergătoare 
operaţionalizării SGEE; diferenţa esenţială este aceea că, în acest caz, 
creditorul îşi asumă în mod direct riscurile legate de performanţele tehnico-
economice ale proiectului şi acceptă incertitudinea rambursării datoriilor. 

Procedurile necesare iniţierii unui astfel de contract de creditare sunt 
similare cu cele ale acordului de distribuire a economiilor: investitorul identifică 
şi evaluează oportunităţile de investiţii existente la consumatorul de energie; în 
cazurile favorabile acordă fonduri pentru investiţii care se pot ridica până la 
100% din necesarul de capital. Clauzele contractuale referitoare la eşalonarea 
datoriilor trebuie să includă o garanţie din partea creditorului potrivit căreia 
contravaloarea energiei economisite va fi cea necesară pentru rambursarea 
întregului împrumut într-un termen limită care poate depăşi de cel mult 1,5-2 
ori perioada de amortizare estimată, în cazul obţinerii performanţelor scontate. 

Mecanismul de rambursare a creditului funcţionează în felul următor: 
după operaţionalizarea proiectului de conservare, beneficiarul va plăti periodic 
creditorului cote echivalente cheltuielilor cu energia evaluate în perioada 
anterioară efectuării investiţiei; creditorul va plăti facturile energetice ale 
consumatorului de energie, folosind restul de bani pentru amortizarea 
împrumutului. În cazul în care economiile de energie sunt insuficiente pentru a 
rambursa creditul în termenul limită stabilit, creditorul va fi obligat să renunţe la 
sumele rămase. După ce împrumutul a fost rambursat sau „iertat”, 
consumatorul de energie îşi va relua responsabilităţile privind plata facturilor 
energetice şi va încasa întreaga contravaloare a economiilor de energie. 

Creditele cu rambursare garantată oferă, prin specificul lor, multiple 
avantaje utilizatorilor de energie constituind un stimulent pentru implementarea 
măsurilor de conservare a energiei. Pe de altă parte, folosirea acestor instru-
mente economico-financiare implică existenţa unor instituţii capabile să 
identifice şi să evalueze riscurile tehnico-economice ale unor astfel de investiţii 
şi să dorească să-şi asume aceste riscuri. 

 

Privatizarea 

Problemele demonopolizării, privatizării şi promovării concurenţei în 
sectorul energiei electrice şi termice (sector strategic al economiei naţionale) 
sunt deosebit de delicate şi necesită luarea în considerare, atât a experienţei 



 

 

561 

unor ţări cu tradiţie în domeniu, cât şi a specificului mediului economic 
românesc. Argumentele trebuie să vină atât din partea factorilor de decizie din 
cadrul SEN, a sindicatelor ca reprezentante ale salariaţilor, cât şi din cea a 
utilizatorilor de energie (în special a marilor consumatori industriali), a 
potenţialilor investitori etc. 

Sectorul energiei electrice se va restructura profund, obiectivele restruc-
turării fiind creşterea eficienţei, reducerea costurilor, atragerea de investiţii 
private, adecvarea la resursele naţionale disponibile, flexibilitatea şi adaptarea 
la schimbări. Structura care se va crea va introduce concurenţa în producerea 
şi vânzarea energiei electrice. Activităţile cu caracter de monopol natural 
(transportul şi distribuţia) se vor desfăşura în regim de serviciu public, 
reglementat. 

 

Tarifarea energiei electrice 

Pe măsura dezvoltării pieţelor concurenţiale de energie, preţurile nu se 
vor mai stabili în funcţie de costurile medii; diferitele servicii oferite – 
asigurarea rezervei turnante, stabilizarea tensiunii (controlul calităţii) etc. – vor 
fi tarifate separat. Pe piaţa spot, preţui generării de electricitate va fi stabilit pe 
baza costurilor de exploatare ale celei mai scumpe unităţi generatoare 
necesară pentru acoperirea cererii, sau ceea ce se numeşte costul marginal de 
producţie. 

Numai în unele perioade (în zilele iernilor foarte reci), când cererea de 
electricitate se apropie de capacitatea disponibilă de generare, preţurile vor 
depăşi costurile de exploatare (inclusiv pe cele cu combustibilul) ale celui mai 
scump grup generator. Deoarece nivelul capacităţii de producţie la un moment 
dat este fix (capacităţi noi nu pot fi construite rapid), singura cale de echilibrare 
a cererii cu oferta în aceste perioade este creşterea preţurilor până la un nivel 
care să-i încurajeze pe unii clienţi să-şi reducă consumul. 

Deşi mulţi specialişti se aşteaptă ca preţurile să scadă pe măsură ce 
piaţa generării devine o piaţă concurenţială, există situaţii în care acestea au 
tendinţe crescătoare. Trecerea de la preţurile reglementate, la cele 
concurenţiale nu este o garanţie că preţurile vor scădea. În cazul în care 
costurile marginale sunt mai mici decât costurile medii istorice, preţurile se vor 
diminua odată cu creşterea concurenţei. 

De asemenea, este probabil ca preţurile concurenţiale să fie mai 
fluctuante decât preţurile medii istorice. Cei mai mulţi consumatori nu sunt 
conştienţi de variaţia zilnică sau sezonieră a costurilor de exploatare. În 
consecinţă, consumatorii vor fi confruntaţi cu „volatilitatea” tarifelor diferenţiate 
pe zone orare, care vor varia odată cu costul producerii energiei. Aceasta 
poate crea confuzii pentru consumatori, dar le va şi oferi oportunitatea de a-şi 
reduce facturile la electricitate prin modificarea timpului de consum. 
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O altă implicaţie a deplasării către competiţie este o mat bună orientare a 
pieţei către clienţi. Preţurile concurenţiale vor conduce, probabil, la dezvoltarea 
unor noi oferte de produs din partea producătorilor de electricitate şi a 
vânzătorilor de echipamente consumatoare de energie. Pe piaţa de astăzi, 
aproape toate entităţile energetice funcţionează după aceleaşi standarde de 
fiabilitate şi oferă servicii similare consumatorilor lor, deşi există unele 
diferenţieri de produs între diferitele clase de consumatori şi prin programele 
de management al cererii practicate de multe dintre acestea. 

Răspunsul consumatorilor la noile preţuri şi noile oferte de produs pe 
pieţele concurenţiale vor varia în funcţie de tipul consumatorului, valoarea 
atribuită serviciilor bazate pe electricitate, preţul şi disponibilitatea unor surse 
alternative de energie şi disponibilitatea noilor tehnologii care vor permite ca 
nivelul şi programul consumului de electricitate să fie modificat cu uşurinţă. 

Pe termen lung, noile tehnologii vor juca un rol cheie în determinarea 
nivelului răspunsului consumatorului la modificarea preţurilor. În faţa unor 
preţuri fluctuante, vânzătorii de echipamente vor dezvolta, iar cumpărătorii vor 
căuta să cumpere, echipamente care vor permite un control mai bun al utilizării 
energiei Astfel de contoare inteligente, care monitorizează utilizarea energiei 
minut de minut pătrund deja pe pieţele ţârilor dezvoltate. Combinarea acestui 
echipament cu un semnal de preţ în timp real şi capacitatea de a controla 
echipamentul respectiv vor permite utilizatorilor sa-şi reducă consumul în 
perioadele cu costuri ridicate. Succesul acestora va depinde de punerea în 
balanţă a costurilor asociate noilor contoare, dispozitivelor de telecomunicaţie 
pentru transmiterea semnalelor de preţuri, pe de o parte, şi a economiilor 
potenţiale rezultate din deplasarea consumului către perioade de timp mai 
ieftine, pe de altă parte. 

Toate acestea ne conduc la identificarea următoarelor coordonate ale 
modernizării sistemului de tarifare a energiei electrice: 

• Alocarea eficientă a resurselor impune trecerea de la stabilirea 
tarifelor pe baza costurilor medii, la tarife bazate pe costurile 
marginale. Subliniem, din nou, importanţa deciziile, preferinţelor, într-
un cuvânt a comportamentului actual, prezent, al clienţilor în ceea ce 
priveşte consumul sau economisirea resurselor. Preţurile trebuie să 
reflecte valoarea resurselor utilizate sau economisite, iar valorizarea 
acestor resurse necesită o estimare cu privirea îndreptată spre viitor. 
Metoda bazată pe costurile marginale este caracterizată de rigoarea 
analitică şi flexibilitatea necesară structurării unui sistem de tarifare al 
energiei electrice; 

• Atunci când este posibil, în locul preţurilor pieţei (care sunt exprimarea 
costurilor de producţie proprii agenţilor economici) trebuie utilizate 
preţurile umbră, tocmai pentru a reprezenta costurile economice de 
oportunitate (costurile şansei sacrificate), adică cele care reflectă 
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veridic realitatea. Preţurile umbră, ca expresie monetară a valorii 
economice, includ atât preţurile plătite pe piaţă, cât şi renta 
consumatorilor (diferenţa dintre cât ar fi fost consumatorul dispus să 
plătească, şi cât a plătit efectiv); 

• Recuperarea costurilor eşuate (stranded costs). Pe parcursul trecem 
de la sistemul reglementat la sistemul concurenţial, pentru unii 
producători, aplicarea preţurilor libere poate să conducă la obţinerea 
unor venituri insuficiente pentru a recupera toate costurile fixe, 
recuperabile prin intermediul preţurilor reglementate. Costurile 
neeconomice pot fi recuperate prin intermediul unor taxe de conectare 
sau deconectare de la sistemul energetic sau printr-o taxă aplicată 
asupra fiecărui kWh consumat; 

• Aplicarea unor tarife diferenţiate în funcţie de calitatea produsului 
electricitate, prin includerea costurilor întreruperii furnizării de 
electricitate (outage costs). Rezultatele cercetărilor efectuate au 
confirmat modul diferit în care consumatorii sunt afectaţi de 
întreruperile în alimentarea cu energie electrică. Apare, în consecinţă, 
necesitatea diferenţierii serviciilor pe baza fiabilităţii. „Diferenţierea” 
(unbundling) serviciilor poate fi definită ca „abilitate a producătorilor de 
a oferi clienţilor opţiuni alternative care realizează un compromis între 
fiabilitatea sau calitatea serviciilor şi preţ”. Cu toate că acest lucru nu 
a fost posibil (din punct de vedere tehnic şi economic) de pus în 
aplicare până nu demult, progresele în microelectronică, contorizare 
„inteligentă” şi în tehnologiile de comunicare şi control, fac 
„diferenţierea” din ce în ce mai posibilă. Acei consumatori care aleg 
servicii mai puţin fiabile (caracterizate de întreruperi mai frecvente 
sau de durată mai lungă) vor plăti un tarif mai scăzut, faţă de cei care 
beneficiază de servicii de calitate mai înaltă; 

• Adaptarea tarifelor de transport la noile condiţii ale funcţionării în 
mediu concurenţial prin; a) generalizarea tarifelor de tip zonal (se vor 
defini zone de producere şi zone de consum) şi b) reglementarea 
taxei de racordare şi a taxei de utilizare pentru liniile de interco-
nexiune; 

• Stabilirea preţurilor serviciilor de sistem în funcţie de cerere şi ofertă, 
prin trecerea de la sistemul de contracte cu preţuri reglementate, la 
crearea pieţei serviciilor de sistem. O condiţie de bază pentru aceasta 
este posibilitatea măsurării precise a acestora şi a verificării lor de 
către Operatorul de Sistem, care le va achiziţiona pe baza ofertelor 
furnizorilor acestor servicii; 

• Asigurarea transparenţei tarifelor serviciilor de furnizare a energiei 
electrice în scopul înţelegerii, de către consumatori, a modului de 
fundamentare şi de stabilire a acestora, prin participarea directă a 
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reprezentanţilor consumatorilor la negocieri. De altfel, ANRE are în 
vedere înfiinţarea unui Comitet de tarife ale energiei electrice pentru 
consumatorii captivi, cu rol consultativ, format din reprezentanţi ai 
agenţilor din sectorul energiei electrice, ai consumatorilor, ai 
sindicatelor, precum şi ai altor organizaţii sau instituţii interesate; 

• Promovarea unor tipuri diversificate de tarife pentru electricitate, ca de 
exemplu tarife pentru importuri, tarife speciale pentru iluminatul 
public, diferenţierea tarifelor de tip binom în funcţie de puterea 
contractată şi duratele de utilizare a puterilor maxime măsurate sau 
contractate; 

• Luarea în considerare, în cadrul tarifelor, a costurilor externe (de 
exemplu costul impactului asupra mediului ambiant). Aşa după cum 
declară factori de decizie din cadrul Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei, „alinierea la legislaţia europeană 
ar putea impune considerarea în cadrul tarifelor a costurilor externe, 
introducerea unor opţiuni stimulative pentru dezvoltarea de proiecte 
de eficienţă energetică sau de utilizare a surselor regenerabile, a unor 
taxe care să reflecte politica de protejare a mediului ambiant” 
(www.anre.ro). 

 

http://www.anre.ro/


2. IPOTEZE, SCENARII Şl INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI EXTRACŢIEI ŞI PRODUCŢIEI DE ŢIŢEI 

 

2.1. Obiectivele dezvoltării ramurii 

Obiectivele generale avute în vedere pentru următorii 5-10 ani în 
sectorul explorare-extracţie sunt: 

 reducerea costului pe tona de ţiţei la 40 $/tonă; 

 asigurarea unui coeficient anual de consum de rezerve de max. 
4%; 

 realizarea unor costuri de descoperire rezerve de max. 15$/tonă 
ţiţei descoperit şi dezvoltare de 25 S/tonă; 

 asigurarea unei rate interne de rentabilitate pe capitalul angajat 
de min. 15%; 

 desfăşurarea activităţii cu respectarea normelor de protecţia 
mediului; 

 implementarea unui sistem informatic funcţional la nivelul fiecărei 
sucursale aparţinând SNP Petrom; 

 câştigarea de noi pieţe în zona Asia. Obiectivele specifice sunt: 

 realizarea unei producţii de 6,5 mii. tone ţiţei şi 6,053 mld. Stmc 
gaze; 

 asigurarea unui coeficient anual de consum de rezerve de max. 
5% şi a unui coeficient de înlocuire a rezervelor de 60-110%; 

 asigurarea în cazul zăcămintelor exploatate prin injecţie de apă a 
unui raport între volumul de apa injectată şi ţiţeiul obţinut 
suplimentar de max. 15 mc/tonă suplimentară; 

 reducerea procentului de impurităţi cu 5%. 

2.2. Ipoteze şi scenarii 

În primul rând trebuie stabilit tipul de strategie care trebuie abordată pentru 
acest important sector al economiei naţionale. Din obiectivele identificate mai sus 
rezultă că între cele două tipuri de strategii care pot fi avute în vedere – inerţială, 
respectiv dezvoltare – se poate face următoarea comparaţie: 
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Tabelul nr. 6 

Dinamici de producţie a ţiţeiului, în diferite scenarii 
Tipul de strategie 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2010 

Inerţială, mii tone 5850 5833 5717 5580 5429 5173 4800 

Dezvoltare – investiţii, mii tone 6008 6029 6160 6000 6008 5830 5571 

Diferenţa ce se asigură din import, mii tone 158 196 443 420 579 657 771 

Efort valutar pentru importul suplimentar, $ 31,6 39,2 88,6 84,0 115,8 131,4 154,2 

Sursa: SNP PETROM SA, 2002. 

 
Efortul valutar pe perioada 2001-2005 se ridică la 645 mii. $ şi a fost 

calculat la preţul ţiţeiului la cotaţia internaţională de 200 S/tonă. 
Întregul program de dezvoltare se realizează din surse proprii şi se 

estimează că în cel mai pesimist scenariu, fără precedent (în care Petrom ar fi 
nevoit să se împrumute de pe pieţele externe pentru acoperirea a cea 25% din 
volumul investiţiilor, cu garanţie guvernamentală şi cu o dobândă de 10%/an, 
împrumut pe care nu l-ar rambursa) tot ar rezulta o eficienţă de 1,34. 

Pornind de la aceste variante de dezvoltare, estimăm următoarea 
prognoză a producţiei de ţiţei în perioada 2002-2015. 

Oferta de ţiţei Producţiile de ţiţei, gazolină şi etan prognozate a fi 
obţinute de SNP Petrom SA în perioada 2002-2015 sunt prezentate în tabelul 
nr. 7: 

Tabelul nr. 7 

Producţiile de ţiţei, gazolină şi etan prognozate de SNP Petrom  

(2002-2015) 
- tone - 

Anul Ţiţei Gazolină Etan 

2002 6028705 171290 73475 

2003 6150000 169767 60056 

2004 6000000 167000 58288 

2005 6008500 163159 56572 

2006 5918373 159397 54907 

2007 5829597 155113 53290 

2008 5742153 144518 51721 

2009 5656021 136546 50199 

2010 5571180 129078 48721 

2011 5459757 122908 47287 

2012 5350562 119290 45895 

2013 5243550 115778 44544 

2014 5138679 112370 43232 

2015 5035906 109062 41960 

Cumulat 2002-2015 85240982 2142876 804147 

Sursa: SNP PETROM SA, 2002. 
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Producţiile de gaze asociate, gaze libere şi total prognozate a fi obţinute 
de SNP Petrom SA. pentru aceeaşi perioadă, sunt prezentate în tabelul nr. 8: 

 

Tabelul nr. 8  

Producţiile de gaze libere şi asociate prognozate  

pentru perioada 2002-2015 
- mii Stmc - 

Anul Gaze asociate Gaze libere Total 

2002 1136764 5572256 6709020 

2003 1062528 5823257 6885785 

2004 1010493 6037214 7047707 

2005 968953 5912979 6881932 

2006 932985 5795761 6728746 

2007 926182 5673620 6599802 

2008 891974 5555800 6447774 

2009 847477 5386706 6234183 

2010 806781 5238760 6045541 

2011 771090 5115844 5886934 

2012 748317 5014909 5763226 

2013 727010 4908166 5635176 

2014 716241 4805978 5522219 

2015 688190 4704215 5392405 

Cumulat 2002-2015 13494216 80567234 94061450 

Sursa: SNP PETROM SA, 2002. 

 
Satisfacerea cererii de ţiţei. În tabelul nr. 9 se prezintă modul de 

satisfacere a cererii preliminare de ţiţei care poate fi asigurată din producţia 
internă – în varianta strategiei inerţiale şi în varianta strategiei de dezvoltare -, 
precum şi din import. 

 

Tabelul nr. 9  

Satisfacerea cererii preliminare de ţiţei 
- mii tone - 

Cerere-ofertă 2002 2003 2004 2005 2007 2010 

Cerere 15880 17380 17580 18180 19580 21680 

Producţie internă (strategia inerţială) 5833 5717 5580 5429 5173 4800 

Producţie internă (strategia dezvoltare) 6029 6150 6000 6008 5830 5571 

Import necesar (pentru strategia inerţială) 10047 11663 12000 12751 14407 16880 

Import necesar (pentru strategia dezvoltare) 9851 11230 11580 12172 13750 16109 

Sursa: SNP PETROM SA, 2002. 

 
Rezultă cu claritate că debalansarea între cererea pieţei interne şi oferta 

din producţia internă nu poate fi acoperită decât din import şi că importul 
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depăşeşte 50% în strategia inerţială şi reprezintă cea 40% în strategia 
dezvoltare. 

2.3. Măsuri şi instrumente 

În anul 2000 s-a încercat majorarea capitalului social prin emisiune de 
acţiuni şi comercializarea lor prin negociere directă cu unul sau mai mulţi 
investitori interesaţi, prin intermediul plasamentului privat. 

Datorită conjuncturii internaţionale din industria petrolului şi mediului 
economic din România nu s-a reuşit captarea interesului pentru privatizarea 
SNP Petrom din partea unor firme petroliere mari şi nu s-a reuşit aducerea 
unui investitor strategic important pentru creşterea de capital. 

Programul de privatizare a SNP Petrom SA va continua cu încercarea 
de creştere de capital cu un investitor strategic sau financiar (negocierea 
participării BERD şi IFC), negocierea unor credite pe piaţa financiară şi o 
emisiune de euro-bonduri. 

În Adunarea Generală a Asociaţilor din 12.04.2001 s-a hotărât listarea 
acţiunilor SNP la cota Bursei de Valori Bucureşti, pentru a da acţionarilor 
minoritari dreptul legal de dispoziţie asupra proprietăţii private şi posibilitatea 
de a se retrage când doresc, acţiune care va demara la 3 septembrie 2001. 

Programul Sectorial pe 2001 pentru implementarea Programului 
Guvernului prevede următoarele acţiuni privind privatizarea SNP: 

1. Privatizarea a 10% din capitalul social până la 31.12.2001 – vânzarea 
a 10% din acţiuni Asociaţiei Salariaţilor, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; listarea la bursă a acţiunilor SNP Petrom deţinute 
de acţionarii minoritari. 

2. Iniţierea acţiunilor necesare pentru a creşte gradat capitalul social cu 
până la 35%. 

Concluziile în urma încercărilor de privatizare din anul 2000, în afară de 
conjunctura internaţională determinată de fuziunea marilor companii, au arătat 
că Petrom nu a ajuns la stadiul de eficienţă economică şi deci atractivitate 
pentru investitorii strategici şi financiari, astfel că, în vederea pregătirii pentru 
privatizare, Petrom intenţionează să se concentreze pe restructurarea 
activităţilor sale locale, reducerea costurilor şi creşterea eficienţei. 

În conformitate cu prevederile acordului PSAL II, trebuia ca în anul 2002 
să se aprobe planul de privatizare a SNP Petrom SA care să cuprindă: 
mandatarea consultantului financiar şi lansarea procedurilor pentru privatizarea 
a cel puţin 51% din acţiunile SNP Petrom SA către un investitor strategic. 

În vederea creşterii activităţii faţă de investitorii strategici şi pentru 
pregătirea în vederea privatizării, PETROM va acţiona, în continuare, pentru 
restructurarea activităţilor sale, pentru creşterea eficienţei în toate domeniile de 
activitate. 

 



3. IPOTEZE, SCENARII Şl INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI EXTRACŢIEI ŞI PRODUCŢIEI DE GAZE 

NATURALE 

 

3.1. Obiectivele dezvoltării ramurii 

În industria de gaze naturale ca şi în alte industrii care au la bază resurse 
naturale, producţia este supusă acţiunii a două „forţe”: epuizarea resurselor şi 
descoperirea de noi resurse. Când se investeşte în reabilitarea şi descoperirea 
de noi resurse, declinul se atenuează permiţând susţinerea unei cereri 
crescânde, în aceleaşi condiţii de preţ. 

Componenta majoră a aplicării unor tehnologii noi este atingerea unei 
productivităţi optime, deoarece o productivitate optimă poate îmbunătăţi 
valoarea economică a oricărui rezervor. 

Nu trebuie uitat însă, faptul că există o foarte strânsă legătură între 
tehnologie şi preţul gazelor. Producătorii vor creşte producţia, deci vor săpa noi 
sonde şi vor încerca să îmbunătăţească producţia prin aplicarea diferitelor 
tehnologii numai în condiţiile în care preţul gazelor naturale este suficient 
pentru a justifica investiţia. 

În condiţiile unui preţ scăzut al gazelor naturale, după cum este cazul şi 
în România în acest moment, producătorii au tendinţa de a reduce volumul 
investiţiilor, deci a cheltuielilor, concentrându-se pe producerea gazelor ieftine. 
O soluţie ar putea fi aplicarea unor tehnologii fezabile într-un mediu economic 
restrictiv ceea ce presupune alegerea atentă a acestor tehnologii. Deci, pot fi 
făcute investiţii chiar în condiţiile unui preţ scăzut în perspectiva unei creşteri 
viitoare a preţului. Acest lucru este posibil tocmai prin aplicarea unor tehnologii 
noi, în special în care preţul gazelor naturale este apropiat de preţurile folosite 
în calculul costului resurselor (rezervelor). 

3.2. Ipoteze şi scenarii 

a. Cererea şi oferta de gaze naturale 

Cererea potenţială de gaze naturale se estimează la 19,6 mld. mc în anul 
2001 şi la 19,5 mld. mc în 2004. Producţia internă se menţine practic constantă 
între 2001 şi 2004 la 14 mld. mc. Creşterea ponderii gazelor importate 
determină o sporire a capacităţii infrastructurii gazeifere şi a flexibilităţii 
acestora, de unde decurge şi cerinţa dezvoltării capacităţii de înmagazinare 
subterană a gazelor naturale, precum şi necesitatea realizării unui terminal de 
GPL la Constanţa. 
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Cererea de gaze pe piaţa românească este caracterizată de fluctuaţiile foarte 
importante (sezoniere – de cea 60%; zilnice – de cea 66%; orare – de aproape 
30%), ceea ce reprezintă un argument fundamental pentru dezvoltarea capacităţilor 
de înmagazinare subterană a gazelor. Deşi în ultimii ani, capacitatea de 
înmagazinare a crescut, raportul dintre gazele furnizate din depozite şi volumul total 
al gazelor consumate este în prezent de 9,4%, mult sub valorile minime practicate 
în ţările vest-europene, de regulă în jurul a 25%. 

În aceste condiţii, dinamica dezvoltării capacităţilor de înmagazinare subte-
rană a gazelor naturale în perioada până în 2010, prevede o creştere de patru ori a 
capacităţii actuale şi atingerea unui coeficient de siguranţă în livrarea gazelor 
naturale la valori apropiate de cele practicate în ţările UE. Practic, aceasta în-
seamnă o creştere de ia 1,4 mld. mc în anul trecut la 3,5 mld. mc în 2004, şi 6 mld. 
mc în 2010. 

În acelaşi timp, dezvoltarea comerţului transfrontalier de gaze coroborată cu 
creşterea capacităţilor de înmagazinare subterană a gazelor din România, creează 
condiţiile comercializării capacităţii de stocare de către clienţi din afara graniţelor, 
oferindu-le acestora un grad mai ridicat de siguranţă a furnizării şi, desigur, o 
flexibilitate sporită. 

Este important de remarcat că România dispune de un important potenţial 
de dezvoltare a capacităţilor de stocare subterană, inclusiv expertiza necesară, 
care poate satisface atât necesităţile interne, cât şi cele ale unor ţări vecine. 

Indiferent de soluţia care se va impune în timp, prin adaptarea la condiţiile 
fiecărei perioade, diversificarea surselor de aprovizionare cu combustibili din import 
şi utilizarea unor tehnologii cu eficienţă tehnică şi economică ridicată vor reprezenta 
componentele esenţiale ale atingerii obiectivelor generale ale sectorului energetic. 

Această estimare va permite identificarea măsurilor necesare şi dezvoltarea 
unei strategii pentru implementarea acestora, concomitent cu identificarea nevoilor 
de capital pentru implementarea acestor măsuri. 

Pe baza informaţiilor preluate de pe pieţele energiei şi a gazelor din Româ-
nia, a fost identificat un scenariu (de bază) care reflectă evoluţia în diferite sectoare 
de consum (rezidenţial, comercial, industrial, producerea energiei electrice). 

Rezultatele acestei analize de piaţă sunt centralizate în tabelul nr. 10: 
 

Tabelul nr. 10 

Estimarea cererii viitoare de gaze naturale din România 
 1998 2000  2005 2010 

Casnic 3,82 4,25 Scenariul de bază 5,03 5,34 

Comercial 2,27 2,35 Scenariul de bază 2,81 2,98 

Industrie 7,18 7,53 Scenariul de bază 9,44 10,86 

Energetic 4,91 4,65 Scenariul de bază 5,48 6,85 

Total 18,18 17,2 Scenariul de bază 22,77 26,03 

Sursa: MIR, 2002. 
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Conform acestei estimări, consumul de gaze naturale va creşte cu 8 mld. 
mc, atingându-se o cerere de gaze naturale de 26 mld. mc în anul 2010, ceea 
ce corespunde unei creşteri anuale de 3%. În cazul unor condiţii favorabile, 
adică o revigorare economică imediată, ar putea exista o creştere importantă 
până în 2005 a cererii de gaze, cu niveluri de consum similare rezultatelor de la 
începutul anilor ‟90. 

Pe termen lung, industria de gaze în România are un mare potenţial, în 
special pe măsură ce standardele de mediu se îmbunătăţesc şi vor conduce la 
trecerea de la utilizarea păcurii la cea a gazelor pentru producţia de energie 
electrică. În plus, intensificarea explorării la mari adâncimi şi off-shore va duce 
la descoperiri de noi zăcăminte de gaze, iar, inevitabil, producţia internă a SNP 
Petrom SA va avea o producţie mai mare de gaze, pe plan intern. 

Având o cotă de piaţă de 42%, sectorul industrial va rămâne cel mai 
important segment de piaţă în anul 2010. Sectoarele rezidenţiale şi comerciale 
vor cumula împreună 32% din consumul total de gaze naturale, iar producerea 
energiei electrice va totaliza 25%. 

Factorii critici care influenţează viitoarea cerere de gaze naturale vor fi 
evoluţiile din industrie şi din sectorul producerii energiei electrice, care vor 
depinde în principal de economia românească şi de succesul reformelor 
structurale. Se preconizează ca evoluţiile din sectorul rezidenţial şi comercial 
să acţioneze mai puţin ca factor decisiv. 

 
b. Posibilităţi de acoperire a consumurilor 

Datorită surselor interne de gaze, România a reuşit până în momentul de 
faţă să acopere aproape în totalitate cererea prin producţia internă. Datorită 
epuizării câmpurilor de gaze, România va trebui să acopere de asemenea, o 
parte suplimentară din cerere prin importuri de gaze. Pentru scenariul de bază, 
s-a preconizat ca aceste importuri să totalizeze aprox. 15 mld. mc în anul 
2010, iar Tn anul 2004, 6,03 mld. mc. 

Având în vedere contextul european în care industria de gaze din 
România îşi desfăşoară activitatea, precum şi ponderea actuală a gazelor 
naturale în balanţa energetică, se estimează că şi în viitor gazele naturale vor 
reprezenta una din sursele importante de energie primară din România. 

Relansarea economică aşteptată şi preconizată a României, va 
determina o creştere a cererii de energie primară şi, implicit, de gaze naturale. 

Plecând de la această perspectivă trebuiesc create premisele pentru ca 
piaţa de gaze să se dezvolte într-o direcţie care să permită ca acest potenţial 
să poată fi acoperit în cât mai mare măsură, în condiţii de siguranţă pentru 
consumatorii finali şi la preţuri rezonabile. 

În ipoteza strategiei de dezvoltare, pentru cei doi producători români de 
gaze naturale, rezultă următoarele dinamici de producţie până în 2010 (tabelul 
nr. 11). 
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Tabelul nr. 11 

Dinamici de producţie în ipoteza strategiei de dezvoltare (mld. mc) 
Producător 2001 2002 2003 2004 2005 2010 

Romgaz 7815 7390 7180 6720 6410 5090 

Petrom 6400 6900 7040 7150 7100 6000 

Total prod. internă 14215 14290 14220 13870 13510 11090 

Sursa: MIR, 2002. 

 
Acoperirea consumurilor care vor fi în creştere, datorită revigorării 

economiei naţionale şi în special a industriei, va fi realizată pe seama 
importurilor (tabelul nr. 12). 

Tabelul nr. 12 

Prognoza cererii şi ofertei de gaze naturale (mii. mc) 
Surse gaze 2001 2002 2003 2004 2005 2010 

Cerere internă – total 19110 19300 19600 19900 20200 26000 

Prod. internă 14215 14290 13870 13870 13510 11090 

Import gaze 4895 5010 6030 6030 6690 15000 

Sursa: MIR. 2002. 

 
Creşterea cererii a avut la bază creşterea industrială de 5%, care, ca 

pondere în consumul anual, determină o creştere a cererii cu 700 mii. mc în 
2004 faţă de 2000. când consumul a fost de 17,2 mi!, mc. 

Analiza trebuie completată cu motivarea abordării strategiei de 
dezvoltare comparativ cu strategia inerţială, astfel: 

• strategia de dezvoltare în acest sector este aliniată Programului de 
Guvernare de creştere economică a agenţilor economici, asigurând 
un preţ unitar minim şi cea mai sigură protecţie socială, populaţia 
fiind alimentată în mod cert din producţia internă; 

• efortul financiar al statului este mai mic fată de abordarea inerţială 
(tabelul nr. 13): 

 

Tabelul nr. 13 

Prognoza importului de gaze naturale 
Importul de gaze naturale Mii. mc MU. dolari 

Importul de gaze naturale în strategia de dezvoltare, în perioada 
2001-2004 

21315 2664 

Importul de gaze naturale în strategia inerţială (fără investiţii), în 
perioada 2001-2004 

24500 3062 

Sursa: MIR, 2002. 

 
La preţul de 125 dolari/1000 mc, rezultă o economie valutară de 398 mii. 

dotări pentru statul român, care, ţinând seama de efortul investiţional total de 
295 mii. dolari, conduce la o eficienţă de 1,4. 
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În aceste condiţii, abordarea strategiei inerţiale ar compromite perioadele 
de timp după 2004, când ar fi necesar un efort valutar de peste 1 mld. dolari/an 
până în 2010. 

3.3. Instrumente şi măsuri 

România a ratificat Tratatul Carta Energiei şi Protocolul Cartei privind 
eficienţa energetică şi aspecte legate de mediul înconjurător. Alături de 
celelalte ţări semnatare ale Cartei, statul român şi-a manifestat voinţa fermă de 
a înlătura progresiv barierele tehnice, administrative şi de altă natură din calea 
dezvoltării comerţului cu materiale şi produse energetice. 

În mod evident, a existat nevoia de a reconsidera cadrul legal din 
sectorul de gaze naturale. Astfel, au fost adoptate noi legi care să completeze 
sau, după caz, să codifice de o manieră integratoare domeniul specific al 
gazelor naturale, ceea ce permite dezvoltarea unei strategii energetice 
comune tuturor participanţilor pieţei de gaze naturale. În acest sens, 
menţionăm Ordonanţa nr. 41/31 ianuarie 2000 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor 
Naturale şi Ordonanţa nr. 60/31 ianuarie 2000 modificată de Ordonanţa nr. 
44/3 mai 2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, 
care au avut la bază următoarele principii directoare: 

• caracteristicile specifice ale sectorului de gaze naturale nu pot fi 
ignorate; 

• clasificarea activităţii în domeniu ca fiind de utilitate publică, cu toate 
consecinţele ce decurg din aceasta; 

• dezvoltarea unei pieţe deschise, pe baze concurenţiale; 
• promovarea accesului liber, pe baze comerciale, la sistemele de 

transport şi distribuţie a gazelor naturale; 
• Îmbunătăţirea eficienţei energetice; 
• analizarea impactului asupra mediului înconjurător; 
• tratament egal pentru toţi investitorii de pe piaţă; 
• transparenţa reglementărilor adoptate. 
Astfel, după etape succesive de restructurare, prin Hotărârea Guvernului 

334/4 mai 2000 privind reorganizarea SN de Gaze Naturale „Romgaz” SA, au 
fost înfiinţate cinci societăţi comerciale independente, organizate pe princi-
palele activităţi din sectorul gazelor naturale, respectiv producţie. Înmaga-
zinare, transport şi distribuţie. 

Acţionarul unic al celor cinci societăţi comerciale, la înfiinţare, este statul 
român reprezentat prin MIR. 

Urmare a Programului de Guvernare a fost însuşită Hotărârea de Guvern 
nr. 575/2001, care prevede fuziunea între Exprogaz Mediaş şi Depogaz 
Ploieşti, ambele având acelaşi domeniu de activitate, extracţia şi depozitarea 
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subterană a gazelor, rezultând o entitate puternică, cu vocaţie de dezvoltare, 
Romgaz Mediaş. 

De asemenea au fost elaborate de MIR două ordine de mare importanţă: 

 Ordinul MIR nr. 85/2001, privind înfiinţarea Operatorului de Piaţă 
cu atribuţiile menţionate anterior; 

 Ordinul MIR nr. 199/2001 care reglementează funcţionarea 
întregului sistem industrial de gaze naturale şi stabileşte 
deschiderea pieţei de gaze în România. 

Etapa următoare de restructurare va continua cu: 

 consolidarea entităţilor rezultate din reorganizare şi a relaţiilor 
dintre ele, precum şi procesul de implementare a reglementărilor 
emise de ANRGN privind funcţionarea pieţei libere de gaze, pe 
baza contractelor cadru şi în condiţiile unui nou sistem de preţuri 
şi tarife; 

 realizarea de studii privind posibilităţile de privatizare, selectarea 
investitorilor strategici şi începerea negocierilor cu investitorii 
strategici selecţionaţi; 

  începerea procesului de privatizare în domeniul distribuţiei 
gazelor 
naturale. 

Procesul de reformă a preţului gazelor naturale este în desfăşurare. În 
acelaşi timp, se au în vedere şi măsuri de protecţie socială pentru anumite 
categorii de consumatori. 

 stabilirea structurii tarifelor pe baza costului serviciilor pentru 
transportul, înmagazinarea subterană şi distribuţia gazelor 
naturale; 

 stabilirea unui sistem de impozitare stimulativ; 

 crearea condiţiilor tehnice impuse de cadrul de reglementare şi 
de relaţiile contractuale, pentru buna desfăşurare a activităţii din 
sectorul de gaze. 

Realizarea acestor deziderate determină premisele trecerii la etapa 
imediat următoare şi efectiv la începerea procesului de privatizare, dar acest 
proces trebuie pregătit corespunzător (tabelul nr. 14). 

 

Tabelul nr. 14  

Propuneri de plan instituţional şi legislativ – 2000-2004 

Domeniul Obiectivul Acţiunea 

I. Restructurarea în 
economia reală 
Utilităţi: cadrul 
general 

1. Eliminarea subvenţiilor 
încrucişate şi reducerea 
creanţelor şi arieratelor 

1.1. Controlul strict al acumulărilor 
arieratelor către unităţi şi a arieratelor 
acestora către buget 

- Sistarea serviciilor pentru clienţii răi 
platnici 
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Domeniul Obiectivul Acţiunea 

- Acordarea de subvenţii transparente de 
la buget în vederea onorării datoriilor 
restante acumulate faţă de utilităţi de 
către clienţii din categoriile sociale 
defavorizate 

- Aplicarea disciplinei contractuale 
(executarea silită a activelor, lichidare 
etc.) 

- Fixarea preţurilor de către organisme 
independente, cu scopul acoperirii 
costurilor economice 

2. Realizarea unei econo-
mii de piaţă funcţionale, 
promovarea competiţiei, 
liberalizarea şi privatizarea 
utilităţilor 

- Elaborarea unei legi-cadru unitare 
privind utilităţile 

II. Restructurarea în 
economia reală 
Utilităţi: cadrul 
general 

1. Realizarea unei econo-
mii de piaţă funcţionale, 
promovarea competiţiei, 
liberalizarea şi privatizarea 
utilităţilor 

1.1. Realizarea Cărţii Albe a 
Restructurării şi Liberalizării Utilităţilor 
1.2. Adoptarea unui cadru legai unitar 
al utilităţilor 
- Analiza întregii legislaţii cu privire la 
utilităţi 

III. Restructurarea în 
economia reală 
Utilităţi: sectorul de 
gaze naturale 

1. Promovarea concuren-
ţei în sectorul de gaze 
naturale 

1.1. Revizuirea cadrului legislativ 
privind sectorul de gaze naturale 
1.2. Adoptarea unei politici viabile de 
tarifare a gazului natural 

Sursa: MIR, 2002. 

 
Realizarea cadrului instituţional şi legislativ necesar asigurării 

funcţionarii sistemului naţional de transport în condiţii de siguranţă, calitate şi 
eficienţă economică presupune: 

• stabilirea instituţiei care va prelua în numele statului domeniul public 
al sistemului naţional de transport gaze naturale; 

• Încheierea contractului de concesionare a sistemului naţional de 
transport cu reprezentantul statului; 

• revizuirea şi perfecţionarea reglementărilor tehnice specifice 
proiectării, construirii şi exploatării sistemului naţional de transport; 

• armonizarea reglementărilor specifice cu legislaţia europeană în 
domeniul gazelor naturale; 

• funcţionarea sistemului fiscal în sectorul de gaze prin: 
- eliminarea impozitului pe gaze naturale, întrucât acesta reprezintă 

în realitate o taxă pe produs, în prezent suprapunându-se cu o altă 
taxă „Redevenţa” reglementata de Legea petrolului nr. 134/1995; 

- modificarea legislaţiei privind calculul impozitului pe profit şi plata 
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acestei obligaţii, precum şi a TVA, în funcţie de volumul 
încasărilor; 

- elaborarea unui act normativ pentru reglementarea pierderilor 
tehnologice în sistemul de transport recunoscute drept cheltuieli de 
exploatare deductibile la calculul impozitului pe profit, aşa cum de 
altfel prevăd şi legislaţiile altor state cu tradiţie în domeniu; 

- stabilirea unor mecanisme la nivel macroeconomic care să 
conducă la înlăturarea blocajului financiar concretizată prin masuri 
legislative de natură să întărească disciplina contractuală între 
agenţii economici ce acţionează pe piaţa de gaze (clauze 
asigurătorii, instrumente de plată adecvate accelerării încasării 
creanţelor, revizuirea normelor de procedură în materie de 
soluţionare a litigiilor comerciale, proceduri speciale de executare 
silită a creanţelor etc.). 

Deşi prin actul constitutiv TRANSGAZ SA este operatorul tehnic al 
sistemului naţional de transport şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii 
de calitate şi siguranţă, în realitate nu dispune de pârghiile necesare realizării 
acestei funcţii. Pe de o parte depozitarea şi înmagazinarea gazelor aparţine 
ROMGAZ Mediaş, iar pe de altă parte, TRANSGAZ SA nu are dreptul să 
achiziţioneze gaze necesare asigurării unor rezerve la care să aibă acces rapid 
şi necondiţionat în situaţii limită. 

În acest context, se impune: 
• consolidarea atribuţiilor operatorului de piaţă: 
• privind coordonarea balanţei surse – consumuri de gaze naturale 

(intern şi import); 
• şi asigurarea convergenţei informaţionale necesare derulării în 

siguranţă a proceselor de livrare gaze naturale. 
 



4. IPOTEZE, SCENARII Şl INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI EXTRACŢIEI Şl PRODUCŢIEI DE SARE 

 

 

4.1. Obiectivele dezvoltării ramurii 

Obiective principale: 
• valorificarea unor rezerve ce se găsesc din abundenţă în subsolul 

României, pentru care există tradiţie, experienţă şi capacitate tehnică; 
• funcţionarea în continuare a unor capacităţi, deja existente, pentru 

realizarea cărora s-au cheltuit fonduri însemnate în decursul timpului; 
• realizarea unor importante surse de venituri pentru stat, inclusiv a 

unui important aport valutar din activitatea de export (aprox. 15 mii. 
dolari/an), 

• păstrarea celor 2850 locuri de muncă în zone cu o slabă dezvoltare 
industrială; 

• asigurarea unor produse pentru uz alimentar de calitate, cu 
respectarea prevederilor din standardele internaţionale şi ta preţuri 
accesibile tuturor categoriilor de consumatori; 

• asigurarea materiei prime necesare funcţionării în continuare a 
platformelor chimice (Oltchim, Govora, Ocna Mureş şi Borzeşti), care 
de asemenea aduc importante venituri la bugetul statului. 

Realizarea obiectivelor propuse se poate realiza numai printr-un 
program de investiţii pentru modernizarea tehnologiilor de extracţie şi în 
special de prelucrare la nivelul celor folosite pe plan mondial. 

Nerealizarea programului de modernizări va conduce la o producţie de 
calitate inferioară respectiv la eliminarea treptată din anumite segmente de 
piaţă, ia scăderea rentabilităţii, la probleme majore ecologice şi pe măsura 
epuizării zăcămintelor actuale, la oprirea treptată a activităţii unor sucursale. 

Obiectivele strategiei comerciale: 
• promovarea pe piaţa externă a produselor printr-un sistem de 

distribuţie care să conducă la apropierea de consumatorul final, 
respectiv deschiderea de depozite proprii şi reprezentanţe comerciale 
în principalele ţări partenere; 

• reintroducerea în reţelele de mari magazine angro şi cu amănuntul cu 
care sunt încheiate contracte sau convenţii, a tuturor sortimentelor de 
sare alimentară şi săruri de baie pe care societatea le produce în 
prezent; 

• crearea unor noi canale de distribuţie prin: 
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-  oferta generală de produse la toţi consumatorii şi distribuitorii din 
marile oraşe unde în prezent sunt condiţii de asigurare a 
transportului cu mijloace proprii până la beneficiar; 

- oferta prin reţeaua de farmacii Sensiblue (peste 55 magazine In 
ţara) a produselor din sare specifice (cu vitamine, florurată, sare de 
baie relaxantă, sare sulfo-iodurată etc.); 

- oferta generală de sare de drumuri ambalată în săculeţi de 5 kg, 
prin reţelele de benzinării; 

• crearea la nivelul salinelor care desfăşoară activitatea turistică sau de 
tratament a unor mici magazine de desfacere cu amănuntul, unde să 
se promoveze întreaga gamă de produse, vederi şi albume cu imagini 
din saline, timbre poştale, inclusiv fotografii personalizate ale turiştilor, 
realizate în zone de interes din subteran; 

• prezentarea la vânzare la toate sucursalele a sării recristalizate 
tablete (pastile) la săculeţi de polipropilenă de 4-5 kg sau cutii de 
carton pentru dedurizarea apei cu utilizare la maşini de spălat rufe, 
vase etc. 

• asigurarea la fiecare salină a unui spaţiu de prezentare a întregii 
game de produse SALROM, astfel ca potenţialii cumpărători să poată 
primi informaţii de calitate şi preţ şi despre sortimentele care sunt 
produse la alte saline; 

• practicarea unor politici de preţuri care să descurajeze importurile de 
sare gemă din Ucraina şi Belarus; 

• menţinerea unui contact permanent cu marii utilizatori de sare 
industrială pentru adaptarea rapidă a ofertei societăţii la eventualele 
modificări calitative solicitate de aceştia; 

• satisfacerea la nivel superior a cerinţelor actualilor clienţi, urmărindu-
se cu prioritate calitatea produselor, ambalajelor şi îmbunătăţirea 
logisticii de distribuţie prin optimizarea fluxurilor produselor finite şi 
reducerea timpilor de aşteptare prin modernizarea şi extinderea 
rampelor de încartare auto acolo unde acest lucru se dovedeşte 
necesar; 

• promovarea pe piaţa internă de noi produse cum ar fi: sare cu 
condimente pentru pizza, sare cu condimente pentru cârnaţi, sare cu 
condimente pentru salate, sare cu condimente pentru fripturi; 

• diversificarea continuă a ambalajelor şi înlocuirea celor care nu cores-
pund; 

• extinderea şi zonarea desfacerii sării şi a produselor pe bază de sare 
prin deschiderea de noi depozite şi magazine de prezentare 
gestionate centralizat, în oraşele: Craiova, Constanţa, Cluj, laşi, Baia 
Mare, Braşov; 

• achiziţionarea de mijloace de transport auto care vor asigura 
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aprovizionarea depozitelor cu sare direct de la saline, precum şi 
livrarea mărfurilor direct din depozit către marii consumatori; 

• intensificarea acţiunilor de promovare a imaginii de firmă prin 
participarea la companiile promoţionale organizate de marile reţele de 
magazine şi organizarea unei caravane publicitare cu accent pe 
localităţile unde se vor deschide noile depozite; 

• asocierea, în vederea măririi controlului pieţelor şi a creşterii cantităţii 
de informaţii (legislative, de preţ, de produs) cu parteneri externi pe 
pieţele tradiţionale (Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria); 

• controlul permanent al raportului preţ/profit în aşa fel încât, în anumite 
perioade, să poată fi folosite preţuri promoţionale, de pătrun-
dere/acaparare a pieţei; 

• diversificarea paletei de produse comercializate, în vederea sporirii 
şanselor de pătrundere/menţinere pe pieţele unde sunt bani puţini şi 
se preferă comerţul în barter (Iugoslavia, Bulgaria). 

4.2. Ipoteze şi scenarii 

În ceea ce priveşte dezvoltarea pe termen mediu şi lung, programul de 
dezvoltare urmăreşte în principal următoarele ipoteze: 

• menţinerea în funcţiune a capacităţilor de producţie actuale; 
• dezvoltarea bazei de rezerve geologice şi industriale; 
• creşterea valorii respectiv a atractivităţii societăţii prin mărirea rentabi-

lităţii (obţinerea unor produse de calitate superioară, reducerea 
costurilor de producţie); 

• implementarea programelor de protecţie a mediului, a zăcămintelor şi 
suprafeţei; 

• alinierea la cerinţele pieţei europene; 
• creşterea volumului desfacerii de sare printr-o activitate susţinută de 

marketing ofensiv şi în corelare cu această creştere corespunzătoare 
a producţiei de sare. 

Pornind de la aceste ipoteze, pentru prognoza producţiei de sare în 

perioada 2002-2010, nivelele de producţie estimate au avut în vedere 

următoarele: 
• evoluţia producţiei în perioada 2002-2010 a subramurii de produse 

anorganice, respectiv la soda calcinată (UPSOM – Ocna-Mureş şi US 
Govora) şi soda caustică leşie (Oltchim – Râmnicu-Vâlcea şi 
Chimcomplex – Borzeşti) şi asigurarea necesarului de sare pentru 
realizarea acesteia, 
după cum urmează: 

 



 

 

 

580 

Tabelul nr. 15 
- mii tone sare - 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

UPSOM 459 459 459 459 459 459 459 459 459 

US Govora 391 391 391 391 391 391 391 391 391 

Oltchim 391 440 440 440 440 525 525 525 525 

Chimcomplex 158 158 158 158 158 158 158 158 158 

Total 1448 1448 1448 1448 1448 1533 1533 1533 1533 

Consum industrial 5 10 15 15 20 20 20 25 25 

Consum alimentar 5 5 10 10 15 15 20 20 20 

Sare industrială 15 20 30 50 50 60 70 80 90 

Export 10 20 20 20 25 25 25 25 25 

Intern 10 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total sare drumuri 20 40 40 40 45 45 45 45 45 

Sare drumuri 15 20 25 25 30 30 30 30 30 

Sare alimentară 5 10 10 10 15 15 15 20 20 

Sursa: MIR – SN a Sării, 2002. 

 
• creşterea consumului industrial intern în corelaţie cu rata creşterii 

economice generale; 
• asigurarea în totalitate a necesarului de sare pentru consumul 

alimentar, prin creşterea anuală a livrărilor din producţia internă, prin 
diversificarea ofertei atât din punct de vedere calitativ cât şi din punct 
de vedere af prezentării produselor; 

• reluarea livrărilor de sare industrială la export în Serbia, odată cu 
reconstrucţia Combinatului HIP – Pancevo; 

• desfacerea unor cantităţi suplimentare de sare de drumuri pe pieţele 
din Ungaria, ţările fostei Iugoslavii şi Bulgaria, cât şi la intern; 

• reluarea livrărilor de sare pentru drumuri în Germania, prin 
deblocarea Dunării; 

• pătrunderea pe noi pieţe de desfacere externe, faţă de cele 
tradiţionale, în special cu sare alimentară. 

Faţă de cele menţionate sunt posibile de realizat următoarele nivele de 
producţie: 

 
Tabelul nr. 16 
- mii tone sare - 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sare totală, din care 2224 2264 2289 2309 2334 2429 2444 2464 2474 

- sare în soluţie 1448 1448 1448 1448 1448 1533 1533 1533 1533 

- sare gemă + recristalizată 776 816 841 861 886 896 911 931 941 

Sursa: MIR – SN a Sâni, 2002. 
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Se poate afirma că, în perspectivă, producţia nu va mai scădea sub nivelul 
realizat în anul 2001. Aceasta va înregistra o uşoară creştere cu cea 85 mii tone 
până în anul 2005 şi cu cea 250 mii tone în anul 2010, faţă de anul 2001. 

După cum rezultă, şi în viitor, industria chimică va continua să fie cel mai 
important beneficiar (63% din producţia realizată). 

Dacă se au în vedere şi livrările la export pentru industria chimică (din 
Ungaria şi Serbia) se poate afirma că ponderea livrărilor către chimie în totalul 
activităţii reprezintă peste 74%. 

În acest sens, orice disfuncţie în sectorul anorganic de producere a 
hidroxidului de sodiu şi a sondei calcinate, poate influenţa în mod negativ 
activitatea societăţii. 

Veniturile, vor creşte cu cea 2,6 mii. dolari la nivelul anului 2005 şi cu cea 7,5 
mii. dolari la nivelul anului 2010. 

În cazul în care se confirmă realizarea nivelelor de producţie programate va 
putea fi menţinut în activitate întreg personalul prezent. 

4.3. Măsuri şi instrumente 

S-au analizat mai multe variante de privatizare în concordanţă cu prevederile 
programului de guvernare, a programului PSAL II, precum şi cu metodele 
prevăzute în legislaţia privatizării. 

De asemenea, s-a avut în vedere că Societatea Naţională a Sării SA. este 
definită ca „societate comercială de interes strategic” (Legea nr. 99/1999, Titlul I, 
art. 1, pct. 3). 

Dintre variantele analizate au fost detaliate două, şi anume: 
- Divizarea societăţii în unităţi teritoriale prin conferirea personalităţii juridice 

actualelor sucursale şi privatizarea fiecărei unităţi componente. 
- Menţinerea unitară a Societăţii Naţionale a Sării S.A. şi demararea unui 

proces de majorare de capital într-o primă etapă care să ducă la 
obţinerea unor sume importante, ce vor fi folosite pentru dezvoltarea 
societăţii şi creşterea valorii acţiunilor societăţii, şi privatizarea pe 
ansamblu a societăţii prin vânzarea acţiunilor în mai multe etape. 

În continuare, se prezintă avantajele şi dezavantajele fiecărei variante 
analizate. 

Divizarea societăţii în unităţi teritoriale prin conferirea personalităţii juridice 
fiecărei sucursale şi privatizarea separată a fiecărei unităţi componente, 

AVANTAJE: 
• atractivitatea sporită pentru unele sucursale, în special pentru ceie la care 

producţia destinată exportului deţine o pondere însemnată, 
• privatizare rapidă pentru unele sucursale cu rezultate şi indicatori de 

eficientă economică pozitivi; 
• favorizarea unor cumpărători autohtoni, care sunt deja interesaţi în 

preluarea câmpurilor de sonde; 
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• crearea unui sistem concurenţial între sucursale. DEZAVANTAJE: 
• atractivitate scăzută pentru unele unităţi teritoriale; 
• incertitudinea asigurării surselor, în cazul unor unităţi teritoriale, necesare 

menţinerii şi modernizării proceselor de extracţie şi, în special, a celor 
necesare pentru protecţia mediului şi reconstrucţia ecologică; 

• incertitudinea păstrării integrale a locurilor de muncă la unele sucursale; 
•  posibilitatea închiderii unor sucursale, dacă nu vor găsi soluţii pentru a 

lucra în condiţii de eficienţă economică. 
Menţinerea actualei structuri şi privatizarea pe ansamblu a societăţii.  
AVANTAJE: 
• se menţin în funcţiune toate sucursalele; 
• se asigură o desfacere echilibrată atât pe piaţa internă, cât şi pe cea 

externă; 
• există posibilitatea realizării unor investiţii de anvergură din surse proprii, 

din contractarea unor credite externe (asigurând garanţiile cerute) şi prin 
atragerea de capital prin emisiune de acţiuni suplimentare (majorare de 
capital); 

• coordonarea unor programe privind noi tehnologii de exploatare şi 
prelucrare şi de obţinere a unor produse noi; 

• asigurarea de sprijin tehnic sau financiar pentru diminuarea unor efecte 
de risc în apariţia unor situaţii limită; 

• reducerea cheltuielilor pentru aprovizionarea unor materiale şi piese de 
schimb; 

• aplicarea acestei metode poate fi realizată în mai multe etape: 
- majorarea de capital prin atragerea de capital privat; 
- realizarea programelor de modernizare, retehnologizare şi recon-

strucţie ecologică propuse; 
- vânzarea acţiunilor statului. 

DEZAVANTAJE: 
•  atractivitate scăzută, datorită, în principal: 

- valorii mari a capitalului social ce se va scoate la vânzare; 
- existenţa unor produse care se realizează cu pierderi, 
- lipsa pieţei de desfacere pentru unele produse; 
- personal în excedent; 
- probleme deosebite de mediu la unele sucursale. 

• volum foarte mare al lucrărilor de menţinere şi modernizare precum şi a 
celor pentru protecţia mediului şi reconstrucţie ecologică (56 mii dolari) 
pe total societate, ceea ce necesită un efort financiar deosebit din partea 
cumpărătorului; 

• păstrarea în continuare a monopolului asupra producţiei şi preţurilor de 
vânzare. 

 



5. IPOTEZE, SCENARII Şl INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI INDUSTRIEI CHIMICE ŞI PETROCHIMICE 

 

 

5.1. Obiectivele dezvoltării ramurii 

Politica sectorială a industriei petroliere şi petrochimice susţine politica 
generală a industriei romaneşti, urmând aceiaşi ţintă finală de creştere a 
competitivităţii şi performanţelor, în vederea întăririi capacităţii de adaptare la 
cerinţele pieţei interne şi internaţionale în condiţiile globalizării economiei 
mondiale. 

Politica sectorială are în vedere obiectivul dezvoltării economice a 

României pe termen mediu, vizând relansarea economiei naţionale prin 
îndeplinirea următoarelor deziderate: 

- asigurarea creşterii economice, susţinută de sporirea ratei investiţiilor 
prin participarea semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea 
surselor externe, mai ales sub forma de investiţii directe. În acest 
sens, se va urmări o corelaţie între ritmurile de creştere preconizate 
de PIB cu ritmurile de creştere ale sectoarelor petrolier şi petrochimic, 
avându-se în vedere rolul important al acestora în creşterea 
economică; 
realizarea unei macrostabilităţi consolidate prin asigurarea unor 
progrese semnificative în cadrul reformei structurale şi în domeniu! 
disciplinei financiare; 

- Îmbunătăţirea substanţială a mediului de afaceri, în principal pe baza 
asigurării unui cadru legislativ stimulativ, simplu, transparent şi stabil; 

- promovarea unei politici coerente, compatibile cu mecanismele UE 
vizând restructurarea selectivă a economiei, dezvoltarea şi 
modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi sociale; 

- transformarea economiei româneşti într-un sistem de piaţă structurat, 
viabil şi funcţionai. 

În corelaţie cu politica generală a industriei româneşti, cu obiectivele 
generale şi derivate ale acesteia, obiectivul general al politicii industriei 
petroliere şi petrochimice este consolidarea şi modernizarea întreprinderilor ce 
deţin un important avantaj comparativ şi competitiv, pe baza resurselor de ţiţei 
interne şi a unui nivel acceptabil al importului, care să asigure satisfacerea 
cererii interne de produse petroliere şi petrochimice şi realizarea unui volum de 
export în măsură să susţină importul de ţiţei şi alte materii prime şi materiale. 
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Atingerea obiectivului general al sectorului se va baza pe realizarea 
următoarelor obiective derivate: 

- optimizarea capacităţii de prelucrare bazată pe echilibrul între 
cantitatea 
de ţiţei prelucrat şi cererea internă şi externă de produse; 

- restructurarea selectiva a sectorului prin eliminarea produselor şi 
proceselor necompetitive, prin promovarea tehnologiilor performante 
şi a produselor cu valoare adăugată ridicată (produsele petrochimice) 
şi cu parametri la nivelul standardelor şi normelor UE şi interna-
ţionale; 

- relansarea sectorului petrochimic pe baza modernizării tehnologiilor şi 
a reducerii costurilor materiale şi energetice prin stimularea cooperării 
între întreprinderile din diferite sectoare industriale (textile; prelu-
crarea maselor plastice etc.); 

- modernizarea tehnologiilor şi instalaţiilor existente în vederea 
reducerii costului de prelucrare a ţiţeiului, reducerii consumurilor 
materiale şi energetice, creşterii calităţii şi parametrilor produselor, 
reducerii gradului de poluare ş.a.; 

- stimularea producerii şi comercializării de combustibili şi carburanţi 
ecologici sau cu capacitate de poluare redusă: GPL – carbu-
rant/autogaz; benzine şi motorine fără plumb şi cu calităţi la nivelul 
standardelor şi normelor europene etc. 

- fundamentarea unor programe speciale şi implementarea de măsuri 
de reducere a nivelurilor de poluare şi de reconstrucţie ecologică în 
cadrul limitelor prevăzute în normele UE; 

- asigurarea realizării unui nivel al stocurilor de siguranţă la valorile 
minime prevăzute în cerinţele de aderare la UE; 

- continuarea procesului de privatizare, a societăţii: SNP PETROM SA; 
- restructurarea organizatorică şi eficientizarea SNP PETROM SA, în 

scopul creşterii atractivităţii acesteia pentru investitori strategici cu 
mare potenţial tehnico-economic; 

- stimularea externalizării unor activităţi ale rafinăriilor, în vederea 
dezvoltării serviciilor industriale şi a sprijinirii activităţilor (MM; 

- perfecţionarea cadrului legislativ al sectorului, în vederea alinierii la 
legislaţia UE şi creării unui mediu de afaceri favorabil; 

- fundamentarea de programe speciale vizând dezvoltarea şi 
reorientarea resurselor umane, creşterea flexibilităţii şi mobilităţii, 
dezvoltarea şi diversificarea cunoştinţelor şi aptitudinilor, stimularea 
spiritului inovator şi de întreprinzător. 

De asemenea, se va acţiona prin politici care să asigure obiectivele 
generale ale politicii industriale româneşti de creştere a competitivităţii 
industriale. Obiectivele strategice ale sectorului: 
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• asigurarea combustibililor lichizi pentru necesarul energetic al ţării; 
• satisfacerea necesarului de materii prime pentru relansarea 

petrochimiei; 
• satisfacerea cererii interne de carburanţi şi produse petrochimice; 
• valorificarea superioara a ţiţeiului din producţia internă; 
• reducerea costurilor de prelucrare pe ansamblul sectorului cu cea 

25%; 
• alinierea calităţii produselor la standardele UE; 
• asigurarea unui grad de încărcare a capacităţii de prelucrare de 

minim 80%; 
• reducerea poluării şi reconstrucţia ecologică; 
• constituirea stocurilor de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 

conform Directivelor UE; 
• creşterea gradului de siguranţă în funcţionare a instalaţiilor; 
• Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă. 

5.2. Ipoteze şi scenarii 

Premise. Varianta optimă de prelucrare a ţiţeiului trebuie să aibă în 

vedere următoarele considerente: 
- asigurarea cererii în creştere a pieţei interne de combustibil, 

carburanţi şi produse petrochimice precum şi valorificarea eficientă a 
ţiţeiului intern; 

- furnizarea materiilor prime necesare relansării petrochimiei şi a 
sectoarelor industriale consumatoare de produse petrochimice; 

- reducerea importului de produse prelucrate din produse petrochimice, 
care au înregistrat valori foarte mari, la nivelul anului 2000; 

- crearea unui excedent pentru export de produse cu valoare adăugată 
mare, în condiţiile unui risc de piaţă minim; 

- asigurarea unor condiţii favorabile repornirii unor capacităţi de 
producţie, în prezent neutilizate şi dezvoltării activităţii IMM-urilor. 

Prelucrarea eficientă a cantităţii previzionate de ţiţei presupune 
îndeplinirea de către prelucrători a următoarelor criterii: 

• asigurarea unui grad de încărcare a capacităţilor operaţionale de 
peste 80% prin care se asigură rentabilitatea sectorului; 

• nivelul de integrare al rafinăriilor cu petrochimia care utilizează peste 
90% materii prime produse în rafinării; 

• flexibilitate în prelucrarea diferitelor tipuri de ţiţei; 
• complexitate (indice Nelson 9-M1) şi randamente competitive în 

produse albe pe baza prelucrării secundare în procese catalitice; 
• apropiere şi acces uşor la aprovizionarea cu ţiţei şi materii prime din 

ţară şi din import; facilităţi de transport şi livrare a produselor pe piaţa 
internă şi la export; costuri reduse prin sistemul de conducte, cale 
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ferată şi auto; 
• asigurarea cu materii prime a producătorilor de produse petrochimice 

din aval; 
• asigurarea. necesarului pieţei interne cu produse specifice (uleiuri 

speciale, solvenţi, parafină etc.). 
Strategia de dezvoltare a industriei petroliere în perioada 2001-2010 

analizează următoarele alternative de prelucrare a ţiţeiului: 
• Varianta I – Modul de prelucrare a cea 14 mii. tone ţiţei la nivelul 

anului 2005 prin prelucrarea ţiţeiului în rafinăriile SNP PETROM SA, 
Petromidia şi rafinăriile mici şi prelucrarea materiilor prime 
petrochimice la Arpechim, Petromidia, Carom şi Oltchim. Prelucrarea 
a 14 mii. tone ţiţei pe an acoperă integral consumul intern de produse 
petroliere (mai puţin consumul de păcură) şi necesarul intern al princi-
palelor produse petrochimice. 

• Varianta II – Modul de prelucrare a cea 18 mii. tone ţiţei la nivelul 

anului 2005, prin prelucrarea ţiţeiului în toate rafinăriile mari şi mici 
care, pe lângă acoperirea integrală a pieţii interne, asigură disponibil 
de produse petroliere şi petrochimice la export. 

Cantităţile de ţiţei ce vor fi prelucrate în rafinăriile privatizate au la bază 
asigurarea cu materie primă din import prin resurse financiare proprii. 
Rafinăriile mici sunt incluse în ambele variante deoarece prelucrează ţiţeiuri 
indigene extrase din zonele unde sunt amplasate, pentru fabricarea de produse 
speciale de mic tonaj, pe care rafinăriile mari nu le produc. 

Producţia de produse petroliere este condiţionată de alinierea calităţii la 
condiţiile impuse de normele UE până în anul 2005, ceea ce presupune un 
efort investiţional deosebit pentru modernizarea rafinăriilor. 

Un alt element important al strategiei este relansarea sectorului 
petrochimic pentru asigurarea cu produse care constituie materii prime pentru 
alte industrii: mase plastice, fire-fibre sintetice, cauciuc etc. 

Datorită diversităţii elementelor care influenţează activitatea în industria 
de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie, strategia analizează dinamica de 
dezvoltare în perioada 2001-2005, iar pentru perioada următoare, până în 
2010, se fac numai estimări cu caracter orientativ. 

În Anexa nr. 1 / Variantele I şi II se prezintă dinamica prelucrării ţiţeiului 
prognozată pentru perioada 2001-2010, din care se constată o creştere a pro-
centului de acoperire a capacităţii existente, cu efecte benefice asupra 
eficienţei economice a rafinăriilor (reducerea costurilor de prelucrare). 

În Varianta I, s-a luat în considerare funcţionarea unor rafinării pentru 
acoperirea modulului de 14 mii. tone ţiţei/an, iar în Varianta II – modul de 18 
mii. tone ţiţei/an, s-a luat în considerare funcţionarea tuturor rafinăriilor. 
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Funcţionarea rafinăriilor mici, prevăzută în ambele variante, are în 
vedere prelucrarea unor sorturi de ţiţei indigen din care se obţin produse 
specifice, conform Anexei nr. 2. 

Astfel, fiecare rafinărie este specializată pe anumite produse: 
- Astra Română - uleiuri; 
- Rompetrol-Vega - solvenţi; 
- Rafinăria Dărmăneşti - cocs pentru electrozi metalurgici; 
- Steaua Română - parafină; 
- Suplacu de Barcău - bitum. 
Rafinăriile mici nu vor mai produce carburanţi în viitor dacă aceştia nu se 

vor putea încadra în standardele de calitate conform normelor UE. Aceste 
produse vor fi livrate ca semifabricate rafinăriilor mari care le vor valorifica 
superior. 

De asemenea, se va reface sistemul de cooperare dintre rafinării aşa 
cum au fost ele proiectate, bazat pe optimizarea circulaţiei semifabricatelor în 
concordanţă cu interesele fiecărei rafinării. 

De exemplu: 
- Rafinăria Rompetrol Vega primeşte ţiţei românesc din care obţine 

solvenţi, iar distilatul de vid va trebui trimis la Petrobrazi pentru 
prelucrare superioară; 

- Rafinăria Petrotel Lukoil poate trimite propanul şi butanul la piroliza 
de la Arpechim Piteşti pe baza unor contracte comerciale avan-
tajoase între cele două societăţi; 

- Rafinăria Petromidia poate trimite fracţii necesare la Carom Oneşti 
pentru fabricarea cauciucului. 

Funcţionarea la parametrii ridicaţi a industriei petrochimice, folosind toate 
materiile prime din rafinării conduce la creşterea gradului de valorificare a tonei 
de ţiţei. 

Pe măsura dezvoltării economiei naţionale, a creşterii capacităţii de 
absorbţie a pieţei interne şi în funcţie de evoluţia conjuncturii internaţionale se 
poate previziona o creştere a prelucrării, în condiţii de eficienţă, a cantităţii de 
până la 18 mii. tone ţiţei în anul 2010. 

Având în vedere dinamica prelucrării ţiţeiului în perioada 2001-2010 
rezultă o evoluţie a cantităţilor de produse petroliere comerciale conform 
Anexei nr. 3 / Varianta I şi II. Produsele petroliere cresc odată cu cantitatea de 
ţiţei prelucrat observându-se o creştere a ponderii produselor albe. 

Prin prelucrarea ţiţeiului în perioada 2001-2010 rezultă materiile prime 
petrochimice conform Anexei nr. 4 / Varianta I şi II, care cresc proporţional cu 
creşterea cantităţii de ţiţei prelucrat. 

În Anexa nr. 5 / Varianta I şi II este prezentată dinamica principalelor 
produse rezultate din piroliză; în cazul Variantei II rezultă cantităţi mai mari de 
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produse, care pot fi prelucrate ulterior ca produse petrochimice finite 
(polietilene, PVC, cauciuc etc.). 

În Anexa nr. 6 / Varianta i şi II se prezintă dinamica produselor 
petrochimice, rezultate din prelucrarea ţiţeiului. Produsele petrochimice vor 
creşte ca nivel de producţie, având în vedere noile capacităţi de producţie care 
vor intra în funcţiune (polietilenă, polipropilenă, PVC), în căzut variantei II. 

Relansarea creşterii economice va duce la creşterea consumului de 
produse petroliere şi petrochimice. În Anexa nr. 7 / Varianta I şi II şi Anexa nr. 8 
/ Varianta I şi II este prezentată dinamica vânzărilor la principalele produse 
petroliere şi petrochimice. Cererea internă de produse petroliere se va îndrepta 
sensibil spre produse uşoare ca urmare a perspectivei creşterii nivelului de trai. 

Astfel, consumul de benzină va creşte într-un ritm de cca 5% datorită 
creşterii numărului de autoturisme din România, în timp ce consumul de 
motorină va creşte cu cea 6%, tendinţa fiind ca ponderea să se deplaseze 
către activitatea de transporturi generale (căi ferate, auto), agricultură şi 
servicii. 

În ambele situaţii se asigură satisfacerea consumului intern de produse 
petroliere şi petrochimice, excepţie făcând păcura şi GPL (pentru modulul de 
14 mii. tone/an) şi păcură (pentru modulul de 18 mii. tone/an se diminuează 
importul de păcură, dar se măreşte excedentul din celelalte produse mărind 
disponibilităţile pentru export). 

Necesitatea alinierii specificaţiilor de calitate va determina o deplasare 
spre produse mai curate ecologic, astfel, va creşte ponderea benzinelor fără 
plumb, iar începând cu 2005 benzina cu plumb nu va mai fi oferită pieţei 
româneşti. De asemenea tendinţa generală este de creştere a consumului de 
motorină cu conţinut redus de sulf (până în 2005 conţinutul de sulf se va reduce 
până la maxim 0,035%). 

5.3. Măsuri şi instrumente 

Corelat cu obiectivele derivate şi priorităţile pe termen scurt ale pol iticii 
industriale sectoriale, în acest sens vor fi avute în vedere măsuri vizând. 

- Dezvoltarea resurselor umane în scopul utilizării eficiente a acestora, 
sporirea mobilităţii, dezvoltarea de noi cunoştinţe şi aptitudini, 
cultivarea spiritului de întreprinzător şa. 

- Promovarea susţinută a programelor de C&D, naţionale şi sectoriale, 
care sprijină: 
• modernizarea, creşterea nivelului tehnic şi a calităţii tehnologiilor, 

produselor şi serviciilor româneşti, în scopul îmbunătăţirii 
competitivităţii şi asigurării accesului lor atât pe piaţa internă cât şi 
pe cea internaţională; 

• dezvoltarea proiectelor C&D şi inovare şi a colaborării tehnologice 
între institutele de cercetare şi dezvoltare, agenţii economici şi 
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universităţi concomitent cu creşterea capacităţii de a disemina şi 
utiliza eficient rezultatele cercetării şi inovării. 

- Creşterea abilităţii de a atrage capital străin, de a se realiza investiţii 
străine directe în România; 

- Dezvoltarea cooperării industriale; 
- Susţinerea dezvoltării IMM; 
- Desfăşurarea tuturor activităţilor industriale în condiţii de compatibi-

litate cu mediul înconjurător, prin asigurarea unui cadru organizatoric 
şi legislativ care să conducă la eliminarea efectelor negative asupra 
acestuia. Sporirea rolului asociaţiilor profesionale, a întreprinzătorilor 
privaţi şi a IMM-urilor în dezvoltarea regiunilor defavorizate şi în 
consolidarea economică a comunităţilor locale; 

- Modernizarea rolului autorităţii publice centrale în domeniul industriei, 
prin creşterea capacităţii de elaborare şi implementare a politicii 
industriale; 

- Promovarea coeziunii sociale ca factor de succes al ajustării 
structurale şi de limitare a costurilor şi efectelor negative ale reformei; 

- Modernizarea unor echipamente şi instalaţii în vederea îmbunătăţirii 
indicatorilor economici şi creşterii competitivităţii. 

- Reducerea costurilor prin: 
• Încărcarea la capacitate a instalaţiilor; 
• reducerea consumurilor energetice prin realizarea de sisteme de 

producere a energiei electrice şi termice proprii (cogenerări) cu 
randamente ridicate prin optimizarea schimburilor de căldură şi a 
sistemului de ardere la cuptoarele tehnologice; 

• sistematizarea şi optimizarea/modernizarea reţelelor de utilităţi; 
• introducerea de sisteme de telemăsură şi telecomandă, sisteme 

automate de scurgere apă şi impurităţi la parcurile de rezervoare, 
sisteme de recuperare; 

• implementarea sistemelor automate de amestec produse în linie 
- Reducerea costurilor cu forţa de muncă prin reorganizarea rafinăriilor 

cu menţinerea activităţii de bază şi externalizarea celor auxiliare, 
inclusiv prin disponibilizare şi reorientare profesională; 

- Alinierea calităţii produselor cerute de normele UE prin modernizarea 
instalaţiilor existente şi introducerea în fluxul de prelucrare a unor 
instalaţii noi care să conducă la obţinerea de produse conform 
cerinţelor UE; 

- Reducerea poluării şi a reconstrucţiei ecologice prin: 
• modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor în vederea reducerii 

emisiilor care conduc la poluarea mediului precum şi pentru 
reducerea deşeurilor evacuate; 

• modernizarea staţiilor de tratare ape uzate; 
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• introducerea unor sisteme chimico-biologice eficiente în fluxul de 
tratare a apelor; 

- Perfecţionarea profesională a managerilor; 
-  Promovarea şi implementarea unor sisteme şi metode performante 

de management; 
- Dezvoltarea utilizării informaticii şi tehnologiilor informaţionale în 

conducerea proceselor tehnice şi economice; 
- Iniţierea şi dezvoltarea unor forme eficiente de cooperare între agenţii 

economici cu activităţi în sectorul de rafinare şi petrochimie. 
 



6. IPOTEZE, SCENARII ŞI INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI EXTRACŢIEI ŞI PRODUCŢIEI DE URANIU 

 

 

6.1. Obiectivele dezvoltării ramurii 

Obiectivul prioritar al strategiei de valorificare a resurselor de uraniu 

din România este încadrarea evoluţiei sale în strategia generală de dezvoltare 
durabilă a economiei naţionale, în condiţii de eficienţă economică. 

Obiectivele derivate, subordonate realizării obiectivului prioritar sunt: 

- corelarea acţiunilor de restructurare a activităţii de exploatare a 
minereului de uraniu cu programul energetic de punere în funcţiune a 
grupurilor de la centralele nuclearo-electrice în perioada 2002-2035; 

- realizarea unui sector de extracţie eficient prin reducerea şi, în final, 
eliminarea subvenţiilor destinate acoperirii pierderilor de exploatare, 
transferurilor şi investiţiilor de la obiectivele cu pierderi mari şi 
creşterea alocaţiilor pentru închiderea minelor neviabile, refacerea 
mediului şi atenuarea impactului social; 

- retehnologizarea şi modernizarea proceselor de exploatare minieră 
pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie viabile sau 
cu posibilităţi de viabilizare. 

Strategia de valorificare a resurselor de uraniu trebuie să mai aibă în 
vedere şi următoarele aspecte: 

rezervele geologice de minereu de uraniu asigură producţia pentru 
mai multe decenii şi reprezintă o sursă sigură indiferent de capriciile 
pieţelor internaţionale, 

- capacităţile de producere a energiei electrice şi termice prin arderea 
cărbunelui vor reprezenta, cel puţin pe termen scurt şi mediu, o 
pondere importantă în industria energetică având în vedere creşterile 
de preţuri la petrol şi gaze din import dar şi necesarul de investiţii 
pentru dezvoltarea domeniului energeticii nucleare; 

- restrângerea activităţii din acest domeniu prin închiderea minelor 
considerate neviabile va determina o nouă creştere a şomajului ceea 
ce necesită identificarea resurselor şi mecanismelor de atenuare a 
impactului social. 

6.2. Ipoteze şi scenarii 

Resursele de minereu uranifer ale României sunt utilizate pentru 
producerea concentratelor tehnice de uraniu şi a pulberii sinterizabile de dioxid 
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de uraniu, în vederea asigurării materiei prime necesare fabricării combusti-
bilului nuclear pentru CNE Cernavodă. 

Acoperirea necesarului de uraniu utilizat în scop energetic trebuie 
evaluată în concordanţă cu realizarea Programului Nuclear Naţional şi a 
strategiei de dezvoltare a domeniului energeticii nucleare. 

Analiza necesarului de uraniu în corelaţie cu posibilităţile de asigurare 
din resurse interne, efectuată până în anii 1996-1997 a avut ca suport 
Programul Nuclear de atunci care prevedea ca CNE Cernavodă să funcţioneze 
la capacitatea proiectată cu 5 unităţi, a căror punere în funcţiune să se facă 
eşalonat în perioada 1996-2010. Conform acestei strategii necesarul de uraniu 
în UO2 la FCN Piteşti (cu un randament mediu la pastilare de 98%) a fost 
estimat la 13.670 tone. 

Programul Nuclear Naţional elaborat până în anul 2000 nu mai este de 
actualitate, pe de o parte, pentru că nu a fost realizat conform eşalonării (în 
prezent la CNE Cernavodă funcţionând o singură unitate CANDU 6, care 
utilizează anual 98,4 t de uraniu natural) iar pe de altă parte se preconizeză 
introducerea ciclurilor SEU (Slighty Enriched Uranium) şi RU (Recovered 
Uranium), care vor înlocui treptat ciclul cu uraniu natural şi vor diminua 
consumul iniţial. 

Actualul potenţial uranifer al României, evaluat numai pe baza resurselor 
exploatabile din zăcămintele active şi a celor propuse pentru dezvoltarea 
activităţii de exploatare ar putea asigura, la consumul actual, funcţionarea CNE 
Cernavodă astfel: 

- unitatea CANDU 1 – până în 2036; 
unitatea CANDU 2 – timp de 40 de ani. 

Aspectele generale privind situaţia actuală a industriei extractive a 

minereului de uraniu se pot sintetiza astfel: 

1. În sectorul extracţiei minereului de uraniu din România, după 1989, a 
avut loc un amplu proces de restructurare şi reformă economică ca de 
altfel în întreg sectorul minier; 

2. Acest proces s-a manifestat atât în domeniul legislativ şi instituţional 
cât mai ales în ceea ce priveşte aspectele definitorii ale eficienţei 
economice, a problemelor de mediu şi a celor cu caracter social; 

3. Amplul proces de restructurare a avut consecinţe asupra activităţii de 
exploatare a minereului de uraniu concretizate în: 

- reducerea veniturilor pe kilogram echivalent de UO2 cu 41% în anul 
2001 faţă de 1989; 

- sporirea costurilor la 1000 dolari venituri cu 15% în aceeaşi perioadă; 
- decapitalizarea accentuată şi funcţionarea cu utilaje şi instalaţii uzate 

fizic şi moral; 
- nivelul productivităţii muncii (exprimat valoric) a înregistrat o scădere 

cu 36%; 
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- a fost disponibilizat, în perioada 1997-1999, un număr de 1857 
salariaţi, cu consecinţe negative în plan social; 

- a debutat procesul de închidere a minelor fără şanse de viabilizare, 
utilizându-se fonduri de ta bugetul de stat, cheltuielile necesare 
continuării acestui proces fiind estimate la 3,7 mii. $ în anul 2002, 
respectiv 5,7 mii. S pentru anul 2003.  

În aceste condiţii se pot aduce unele argumente care stau la baza 
opţiunii producerii energiei electrice pe bază de combustibil nuclear: 

• Producerea unei energii ieftine. 
Dacă luăm ca exemplu Unitatea 1 de la Cernavodă, rezultă că în 

perioada de exploatare comercială, costul de producţie al unui MWh este 
cuprins între 12-14 dolari SUA. Dacă la acesta se adaugă şi cheltuielile pentru 
restituirea creditelor primite pentru finalizarea investiţiei (rate, dobânzi, 
diferenţe de curs valutar), cheltuieli angajate până în anul 2006, valoarea MWh 
livrat în sistem este de 25,9-29 $. 

Costurile de producţie din centralele clasice sunt: termocentrale pe 
cărbune 42,8 $/MWh; 

- termocentralele pe hidrocarburi 36,17 S/MWh; 
- hidrocentrale 4,38 $/MWh 
• Asigurarea continuităţii livrării energiei electrice. 
Cu o singură unitate în funcţiune CNE Cernavodă asigură 10-11% din 

consumul anual total de electricitate al ţării, realizând un coeficient de utilizare 
al puterii instalate de 87,87%. 

• Acceptarea de către populaţie a tehnologiei energo-nucleare în 
condiţiile 
monitorizării stricte a producătorului de energie nucleară, în sensul 
garantării protecţiei mediului ambiant. 

În prezent, singurele alternative industriale de producere a energiei 
electrice care să nu producă gaze cu efect de seră sunt centralele hidroelec-
trice şi cele nucleare. Pentru producerea combustibililor fosili, în urma 
extracţiei miniere se înregistrează anual multe pierderi de vieţi omeneşti (3 
milioane oameni) ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 

De menţionat, că prin arderea a 6 milioane tone de lignit din care se 
produce o cantitate de energie electrică egală cu consumul a 100 tone de 
uraniu natural, se produc anual: 

- 1,5 milioane tone de zgură şi cenuşă, din care 20000 tone sunt 
evacuate 
în mediu ambiant; 

- 4 milioane tone de CO2 şi cantităţi importante de oxizi de sulf şi azot. 
De la Unitatea 1 Cernavodă rezultă 20 m.c./an deşeuri radioactive. 
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Dacă Europa ar înlocui electricitatea produsă din centralele nucleare cu 
cea produsă pe combustibili fosili, cantitatea suplimentară de gaze de seră, ar 
echivala cu cea produsă prin dublarea numărului actual de automobile. 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii, Agenţia de Energie Atomică de la Viena (AIEA) au ajuns 
la concluzia că energia nucleară este una dintre cele mai nepoluante şi sigure 
metode, disponibile în prezent, de producere a electricităţii. 

• Diminuarea riscurilor şi problemelor legate de depozitarea deşeurilor 
nucleare. 

Deşeurile radioactive apar în toate fazele ciclului combustibilului nuclear 
(CCN) şi anume: 

- extracţia şi prelucrarea minereului de uraniu; 
- fabricarea elementelor de combustibil; 
- arderea în reactorul nuclear; 
- stocarea combustibilului uzat. 
Aproximativ 99% din radioactivitatea deşeurilor nucleare se regăseşte în 

fazele de după arderea combustibililor în reactoarele nucleare. Gospodărirea 
deşeurilor nucleare este cea mai uşoara faţă de a celor produse de orice tip de 
industrie în timp ce nerezolvată este problema deşeurilor produse de 
termoenergetică clasică, din cauza volumului enorm al acestora şi a însăşi 
metodei de depozitare, prin dispersie în mediul ambiant. 

Industria nucleară, pe întregul ciclu ai combustibilului nuclear, aplică un 
concept diferit şi anume: 

- strângerea, monitorizarea, tratarea (reducerea volumului şi a 
toxicităţii); 

- depozitarea definitivă, în locuri cât mai sigure (formaţiuni geologice la 
adâncime); 

- controlul riguros al deşeurilor radioactive, care să nu aibă impact 
asupra mediului ambiant şi a populaţiei. 

• Controlul neproliferării armelor nucleare prin intermediul prevederilor 
„Tratatului de neproliferare” (NPT) a devenit universal şi deosebit de 
riguros. 

Ţările membre AIEA sunt angajate legal în neproliferarea armelor 
neclare. Departamentul de Garanţii Nucleare din AIEA asigură controlul şi 
detectarea abaterilor de la acest angajament. 

Agenţia de Energie Atomică de la Viena (AIEA) este investită de Consiliul 
de Securitate al ONU cu puterea de a aplica prevederile controlului de garanţii 
nucleare la toate instalaţiile nucleare cunoscute în vederea detectării 
eventualelor violări ale NPT. 

Analizele suport ale Programului Nuclear National, versiunea octombrie 
2001, pe baza cărora se va elabora strategia de dezvoltare pe termen mediu şi 
lung a domeniului energeticii nucleare, va avea în vedere patru scenarii 
(tabelul nr. 17). 



 

 

595 

Tabelul nr. 17 

Scenarii CNE pentru analize suport ale Programului Nuclear Naţional 
An Scenariul S1 Scenariul S2 Scenariul S3 Scenariul S4 

 Scenariul pesimist: 
3 CANDU Cv, până 
în anul 2025, 
unitatea 3Cv din 
2010 

Scenariul moderat 
1: 
4 CANDU Cv, 
exclusiv PHRW 
până 
în anul 2025, 
unitatea 3Cv din 
2010, U4, CANDU 
avansat din anul 
2020 

Scenariul moderat 
2: 
2 PHWR şi 2 
PHWR 
avansat până în 
anul 
2025, 
APWR1 din anul 
2020, 
APWR2 din anul 
2025 

Scenariul optimist: 
3PHWR si 2PHWR 
avansat până în 
anul 
2025, 
U3 Cv din 2010, 
APWR1 din anul 
2020 si APWR2 din 
anul 2025 

 1 SEU/RU din 2015 
2 SEU/RU din 2020 

1 SEU/RU – 2015 
2 SEU/RU – 2020 
3 SEU/RU – 2025 

1 SEU/RU-2015 
2 SEU/RU – 2020 

1 SEU/RU-2015 
2 SEU/RU – 2020 
3 SEU/RU – 2025 

2002 1 unitate CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclu! U natural 

1 unitate CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

1 unitate CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

1 unitate CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2005 2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net Ciclul 
U natural 

2010 3 unităţi CANDU 6 -
650 Mwe net Ciclul 
U natural 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2015 3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul U natural 1 
Ciclul RU/SEU 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul U natural 1 
Ciclul RU/SEU 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 1 
Ciclul U natural 1 
Ciclul RU/SEU 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul U natural 1 
Ciclul RU/SEU 

2020 3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
1 Ciclul U natural 
2 Ciclul SEU/RU 

4 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul U natural 2 
Ciclul SEU/RU 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul RU/SEU 1 
APWR 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul RU /SEU 1 
APWR 

2025 
2035 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
1 Ciclul U natural 
2 Ciclul SEU/RU 

4 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 1 
Ciclul U natural 3 
Ciclul SEU/RU 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul RU/SEU 2 
APWR 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
3Ciciul RU/SEU 2 
APWR 

 1 SEU/RU din 
2015 
2 SEU/RU din 
2020 

1 SEU/RU – 2015 
2 SEU/RU – 2020 
3 SEU/RU – 2025 

1 SEU/RU-2015 
2 SEU/RU – 2020 

1 SEU/RU-2015 
2 SEU/RU – 2020 
3 SEU/RU – 2025 

2002 1 unitate CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclu! U natural 

1 unitate CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

1 unitate CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

1 unitate CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2005 2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net Ciclul 
U natural 
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An Scenariul S1 Scenariul S2 Scenariul S3 Scenariul S4 

2010 3 unităţi CANDU 6 -
650 Mwe net Ciclul 
U natural 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
Ciclul U natural 

2015 3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul U natural 1 
Ciclul RU/SEU 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul U natural 1 
Ciclul RU/SEU 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 1 
Ciclul U natural 1 
Ciclul RU/SEU 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul U natural 1 
Ciclul RU/SEU 

2020 3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
1 Ciclul U natural 
2 Ciclul SEU/RU 

4 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul U natural 2 
Ciclul SEU/RU 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul RU/SEU 1 
APWR 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul RU /SEU 1 
APWR 

2025 
2035 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
1 Ciclul U natural 
2 Ciclul SEU/RU 

4 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 1 
Ciclul U natural 3 
Ciclul SEU/RU 

2 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
2Ciclul RU/SEU 2 
APWR 

3 unităţi CANDU 6 
=650 Mwe net 
3Ciciul RU/SEU 2 
APWR 

PHWR = Pressurised Heavy Water Reactors; CANDU A VANSA T=CANDU NG 

(Next Generation); PWR = Pressurised Water Reactors; RU = Recovered Uranium; 

APWR = Advanced PWR; SEU = Slighty Enriched Uranium 
Sursa: Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Metale Rare şi Radioactive 

 
 
Pentru analiza suport a Programului Nuclear Naţional a fost stabilit, 

corespunzător fiecărui scenariu, gradul de acoperire a cererii de uraniu din 
producţia internă şi din import, astfel: 

Scenariul 1: 3 unităţi CANDU (1 unitate cu uraniu natural şi 2 unităţi 

CANDU cu uraniu natural şi RU). Introducerea ciclului RU presupune 
diminuarea consumului anual de uraniu de la 98,4 tone la 44 tone. 
Necesarul de uraniu natural va fi de 9754 tone, care va fi acoperit din 
resursele CNU (producţie curentă+stoc) şi import.  
Scenariul 2: 4 unităţi CANDU (1 unitate CANDU cu uraniu natural, 2 

unităţi CANDU cu uraniu natural şi RU şi o unitate CANDU Avansat cu 
SEU). Necesarul de uraniu natural va fi de 9546 tone, care va fi acoperit 
din resursele CNU (producţie curentă + stoc) şi import.  
Scenariul 3: 2 unităţi CANDU care utilizează ciclul cu uraniu natural şi 

ciclul RU. Necesarul de uraniu natural va fi 4834 tone, care poate fi 
acoperit numai din resursele CNU pe toată durata de viaţă a unităţilor.  
Scenariul 4. 3 unităţi CANDU care utilizează ciclul cu uraniu natural şi 
ciclul RU. Necesarul de uraniu natural va fi de 7410 tone, care va fi 
acoperit din resursele CNU (producţie curentă + stoc) şi import. Deşi 
unităţile vor funcţiona cea mai mare parte a timpului utilizând ciclul SEU, 
rezerva de uraniu a CNU (producţie curentă + stoc) va fi consumată 
pentru alimentarea a patru reactoare urmând ca reactoarele CANDU 5,6 
şi 7 pe toată durata de viaţă (40 de ani fiecare) să funcţioneze numai cu 
uraniu din import. 
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6.3. Măsuri şi instrumente 

Implementarea strategiei de valorificare a resurselor de uraniu, în oricare 
din scenariile care vor fi aplicate, presupune acţionarea în următoarele direcţii 
strategice principale: 

• creşterea ponderii uraniului ca sursă primară în balanţa energetică a 
României, prin: 
- deschiderea de noi capacităţi de producţie; 
- atragerea în exploatare a unor zăcăminte uranifere de mică 

amploare, care prin metode netradiţionale, pot deveni eficiente 
economic; 

- includerea în programele de deschidere, pregătire şi exploatare a 
rezervelor promovate, în urma rezultatelor programelor de cer-
cetare geologică şi analizelor economice de la categoria C2 ia C1; 

- obţinerea, în urma contractelor externe de parteneriat, a unei părţi 
din produsul finit rezultat din prelucrarea diluantului de amoniu sau 
sodiu din import, pentru obţinerea de UO2; 

• menţinerea şi eficientizarea activităţii de extracţie, prelucrare şi 
rafinare a uraniului pentru satisfacerea necesarului de combustibil 
nuclear, prin: 
- achiziţionarea unor instalaţii de foraj performante; 
- retehnologizarea uzinelor R1 şi E1 ceea ce va determina creşterea 

randamentelor tehnologice; 
• reducerea treptată a subvenţiei pe produs prin: 

- retehnologizarea proceselor de producţie şi 
- restructurarea activităţii în corelare cu prognoza favorabilă a AIEA 

privind piaţa mondială a uraniului; 
• închiderea unor perimetre miniere cu rezerve în curs de epuizare şi 

conservarea unor mine nerentabile în prezent dar cu rezerve 
exploatabile eficient în viitor, în raport cu creşterea preţului uraniului 
pe piaţa mondială; 

• dezvoltarea corespunzătoare a activităţii de cercetare geologică şi 
cercetare tehnologică pentru producerea materiei prime necesare 
fabricării combustibilului nuclear; 

• Întărirea şi modernizarea instituţiilor publice implicate Tn aplicarea 
strictă a legilor şi reglementărilor, asigurarea informaţiilor geologice, 
monitorizarea obligaţiilor de mediu; 

• instituirea unui sistem de preţuri pentru produsele miniere, mai flexibil, 
în corelaţie permanentă cu inflaţia şi cursul de schimb leu/dolar. 



7. IPOTEZE, SCENARII Şl INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI DE VALORIFICARE A RESURSELOR DE 

APĂ 

 

7.1. Obiectivele dezvoltării ramurii 

Obiectivul prioritar al strategiei de valorificare a resurselor de apă din 
România îl constituie gospodărirea raţională, cantitativă şi calitativă a 
resurselor de apă în scopul satisfacerii cerinţelor beneficiarilor în condiţiile 
dezvoltării durabile şi în condiţii de eficienţă a activităţii în perioada 2002-2020. 

Obiectivului prioritar ît sunt circumscrise următoarele obiective derivate: 
cunoaşterea cererii şi consumului de apă potabilă, industrială, pentru irigaţii, 
piscicultura şi alte folosinţe, precum şi a modului de satisfacere a acestora; – 
cunoaşterea atât a modului în care se realizează lucrările de apărare, cât şi 
natura şi volumul lucrărilor colaterale cu influenţa directă asupra calităţii apelor 
precum: lucrările de desecare, de combatere a eroziunii solului, de corectare a 
torenţilor şi de împădurire a terenurilor degradate. 

7.2. Ipoteze şi scenarii 

În următorii 20 ani cererea şi consumul de apă se apreciază că se va 
majora în mod rezonabil, evoluţia probabilă fiind următoarea: 
 

 Ipoteza 2010 2020 

Cerinţe de apă – 
mld. m

3
/an - 

Maximă An secetos 43 45 

 An mediu 39 41 

Minimă An secetos 38 39 

 An mediu 34 35 

Consum de apă – 
mld. m

3
/an - 

Maximă An secetos 19 21 

 An mediu 15 17 

Minimă An secetos 17 17 

 An mediu 13 13 

 
Distribuţia pe principalele folosinţe, a cerinţelor maxime de apă, 

prefigurate până în anul 2020, pe baza actualelor cunoştinţe, arată următoarele 
ponderi în cererea totală: 
 

 Ipoteza 2010 2020 

Apă potabilă – % - Maximală 11,21 11,50 

Minimală 10,05 10,20 
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 Ipoteza 2010 2020 

Apă industrială 
 

Maximală 46,10 44,50 

Minimală 46.28 45,90 

Apă pentru irigaţii -%- Maximală 36,60 38,40 

Minimală 34,42 34,3 

Apă pentru alte folosinţe – % - Maximală 7,27 6,90 

Minimală 8,09 8,03 

 
Volumul de apă pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei va tinde în 

perspectivă către o valoare maximă de 3,8 mld. m
3
/an. 

Industria va utiliza în medie 18 mld. m
3
/an din care cea 60-70% apă de 

răcire pentru centralele termo şi atomoelectrice ca urmare a dezvoltării mai 
accentuate a ramurii energetice. Tendinţa de scădere a ponderii cererii pentru 
industrie după anul 2000 este pusă pe seama introducerii unor noi tehnologii cu 
consumuri specifice de apă mai reduse şi intensificarea recirculării apei în 
procesele tehnologice. 

Problemă prioritară, în prezent şi în perspectivă, este calitatea necores-
punzătoare a apei pe numeroase tronsoane de cursuri de apă, astfel că 
accentul va trebui pus pe completarea şi extinderea actualelor staţii şi instalaţii 
de epurare a apelor uzate. 

Potenţialul hidroenergetic al Dunării şi râurilor interioare, la nivelul anului 
2020, va fi utilizat în proporţie de 76% (în ipoteza maximă), ceea ce va 
conduce ia o producţie medie de energie electrică de 30,5 mld. kwh /an şi o 
putere instalată de 11,7 MW. 

Structura cererii de apă, pe surse şi etape este următoarea:  
 

VARIANTA MAXIMALĂ 

 
 Dinamica cererii de apă (mld. mf) 

2010 2020 

Râuri interioare 19,351 21,186 

Dunăre 20,391 20,757 

Subteran 3,118 3,357 

TOTAL 42,860 45,300 

 

VARIANTA MINIMALĂ 

 
 Dinamica cererii de apă (mld. m

3
) 

2010 2020 

Râuri interioare 15,902 16,414 

Dunăre 19,427 19,632 

Subteran 3,021 3,254 

TOTAL 38,350 39,300 
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Indiferent de variantă cererea totală de apă va cunoaşte o continuă 
creştere deşi consumurile specifice, cu precădere în industrie, se prevăd a 
scădea. 

Cererea de apă din Dunăre se menţine ridicată în ambele variante, 
datorită, în principal, intrării în funcţiune a noi grupuri ale Centralei 
Atomoelectrice Cernavodă. 

Cererea de apă din subteran este aproape similară în ambele variante, 
ponderea deţinând-o alimentarea cu apă potabilă. 

Aşa cum s-a arătat, în Dunăre şi în subteran există o rezervă de apă 
apreciată la peste 10 mld. m

3
, rezervă ce poate asigura cererea din aceste 

surse în următorii 20 de ani. 
Pentru acoperirea cererii de apă din râurile interioare este necesară 

realizarea de lacuri de acumulare cu folosinţă complexă. 
Corespunzător cerinţelor de apă prezentate, rezultă următoarele 

capacităţi necesare în lacuri de acumulare: 
 

VARIANTA MAXIMALĂ 

 
 2010 2020 

Total cerinţă de apă – mld. 
m

3
 - 

42,86 45,30 

Lacuri de acumulare  
Total (mld. m

3
) din care: 

- complexe – energetice 

14,83 
13,21 
1,62 

16,14 
14,52 
1,62 

Derivaţii, aducţiuni 1705 1860 

 

 

VARIANTA MINIMALĂ 

 
 2010 2020 

Total cerinţă de apă – mld. 
m

3
 - 

38,35 39,30 

Lacuri de acumulare  
Total (mld. m

3
) din care: 

- complexe – energetice 

13,17  
11,55  
1,62 

13,52  
11,90  
1,62 

Derivaţii, aducţiuni 1645 1550 

 

7.3. Măsuri şi instrumente 

Activitatea desfăşurată în subramura complexă a gospodăririi apelor, 
rezolvă în parte cerinţele sau necesităţile economico-sociale, reclamând însă o 
serie de îmbunătăţiri, care de altfel prefigurează şi principiile dezvoltării în 
acest domeniu, astfel: 
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♦ Cerinţele şi consumurile actuale de apă în România sunt mari în 
comparaţie cu cele înregistrate în ţările cu economie avansată 
datorită faptului că în industrie, consumurile specifice sunt ridicate ca 
urmare a tehnologiilor învechite precum şi a gradului redus de 
recirculare, în alimentarea cu apă potabilă şi la irigaţii din cauza 
pierderilor mari pe reţelele de distribuţie, respectiv de alimentare. 
Este necesar, ca în paralel cu lucrările noi de asigurare a sursei de 
apă (acumulări, derivaţii) cu precădere pentru localităţile la care se 
înregistrează deficite, să se întreprindă de urgenţă măsuri pentru 
reducerea pierderilor de apă, pentru creşterea gradului de recirculare 
a apei în procesele tehnologice şi pentru înlocuirea tehnologiilor 
vechi, mari consumatoare de apă, cu tehnologii noi, cu consumuri 
specifice reduse de apă şi energie şi mai puţin sau deloc poluante; 

♦ În paralel cu schimbarea tehnologiilor de producţie vechi cu tehnologii 
noi, slab poluante, o atenţie deosebită trebuie acordată extinderii şi 
completării staţiilor de epurare a apelor uzate la nivelul corespunzător 
capacităţilor de producţie pe care le deservesc, precum şi exploatarea 
corespunzătoare a celor existente, prin aceasta mărindu-se şi 
disponibilitatea unor resurse de apă; 

♦ Aplicarea fermă a stimulilor economici pentru gospodărirea raţională, 
cantitativ şi calitativ, a resurselor de apă, separat pentru regimul 
natural de curgere şi separat pentru regimul amenajat prin lacuri de 
acumulare şi derivaţii, precum şi a penalităţilor în cazul depăşirii 
debitelor prelevate, respectiv a indicatorilor de calitate autorizaţi de 
organele de gospodărire a apelor; 

♦ Amenajarea în continuare a potenţialului hidroenergetic pentru 
asigurarea necesităţilor de energie electrică, urmărindu-se cu 
prioritate utilizarea în complex a apei corelat cu necesităţile tuturor 
folosinţelor şi cu condiţiile impuse de protecţia mediului înconjurător; 

♦ Continuarea acţiunii de apărare împotriva inundaţiilor, cu accent pe 
realizarea de lucrări care să asigure reducerea şi controlul debitelor 
maxime şi cu mai mare prudenţă pe soluţii de îndiguire a albiilor 
înguste; 

♦ Pentru reducerea efectelor distructive ale apelor asupra lucrărilor 
hidrotehnice şi a albiilor râurilor este necesară adoptarea soluţiilor de 
realizare în devans cu 10-15 ani a lucrărilor antierozionale, de 
combatere a formaţiunilor torenţiale în toate perimetrele viitoarelor 
lacuri de acumulare precum şi în bazinele hidrografice în care sunt 
depăşite limitele normale debitelor solide. Se impune o analiză atentă 
asupra transportului de aluviuni pe Dunăre având în vedere 
implicaţiile posibile asupra Deltei Dunării şi litoralului românesc; 

♦ În domeniul îmbunătăţirilor funciare având în vedere, în continuare, 
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creşterea potenţialului productiv al pământului în paralel cu protecţia 
mediului înconjurător, este necesar să se dea prioritate lucrărilor de 
combatere a eroziunii solului şi a excesului de umiditate. Corelat cu 
noua structură de proprietate, în următorii ani, suprafaţa amenajată 
pentru irigaţii ar trebui limitată !a cea 3,5 mii. ha, prioritatea în etapele 
imediat următoare punându-se pe modernizarea sistemelor existente. 

 



8. IPOTEZE, SCENARII Şl INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI EXTRACŢIEI Şl PRODUCŢIEI DE 

PRODUSE MINIERE  

(CĂRBUNE Şl MINEREURI METALIFERE) 

 

 

8.1. Obiectivele dezvoltării ramurii 

Obiectivul general al industriei miniere din România îl constituie 
încadrarea evoluţiei sale în strategia generală de dezvoltare durabilă a 
economiei naţionale, în condiţii de eficienţă economică. 

Atingerea acestui obiectiv presupune: satisfacerea cererii sectorului 
energetic şi a celorlalte ramuri consumatoare de produse miniere şi corelarea 
dezvoltării sectorului minier cu evoluţia previzibilă a acestora; dezvoltarea unui 
sector minier sănătos prin reducerea şi eliminarea subvenţiilor destinate 
acoperirii pierderilor de exploatare, transferurilor şi investiţiilor de la obiectivele 
cu pierderi mari şi creşterea alocaţiilor pentru închiderea minelor neviabile, 
refacerea mediului ambiant şi atenuarea impactului social. 

Definirea clară a scenariilor de evoluţie a industriei miniere româneşti şi 
identificarea celor mai potrivite acţiuni şi instrumente prin care să se realizeze 
aplicarea politicii industriale în acest domeniu au ca punct de plecare 
identificarea poziţiei sectorului, fapt reflectat de principalele atuuri şi deficienţe. 

Analiza SWOT a sectorului a pus în evidenţă următoarele puncte forte şi 

puncte slabe ale sectorului minier din România: 
• Puncte forte 

- asigurarea din ţară a materiei prime pentru industrie (integral pentru 
cărbune şi uraniu şi parţial pentru metale preţioase, plumb, zinc şi 
cupru în concentrate, minereuri de fier, bauxită şi majoritatea 
substanţelor nemetalifere; 

- tehnologiile de extracţie utilizate sunt adecvate caracteristicilor 
geologico-miniere ale produselor miniere şi se situează la nivelul celor 
existente pe plan mondial; 

- există întreaga infrastructură necesară extracţiei, prelucrării şi 
transportului produselor miniere şi aceasta este concentrată într-o arie 
geografică restrânsă; 

- calitatea cărbunilor corespunde parametrilor calitativi pentru care sunt 
concepute să funcţioneze termocentralele; 

- asigură o dezvoltare pe orizontală pentru celelalte ramuri industriale 
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(energie, construcţii de maşini, electrotehnică, siderurgie, metalurgie 
etc.); 

- asigură o baza strategică pentru situaţii deosebite; 
- menţine un anumit nivel de forţă de muncă specializată; 
- menţine în activitate zone din ţară unde relieful terenului nu permite o 

agricultură extinsă; 
- asigura necesarul de trai pentru un anumit număr de personal şi 

familiile acestora şi în mod deosebit în zone monoindustriale, cu 
puţine alternative sociale; 

- asigură o cantitate importantă de metale preţioase pentru trezoreria 
naţională; 

- pe anumite sectoare, activitatea de exploatare poate fi concesionată 
unor investitori care ar putea contribui la capitalizarea firmei. 

• Puncte slabe 

- condiţii geologice dificile de extracţie a produselor miniere; 
- volum mare de steril ce trebuie excavat la decopertare pentru 

extracţia în carieră (ex. 8-10 mc steril/t cărbune); 
- calitate scăzută a cărbunilor dată de puterea calorică relativ redusă şi 

conţinutul mare de sulf; conţinuturi de metale reduse în minereurile 
din zăcăminte; 

- rezervele de minereuri de metale neferoase şi aur-argintifere 
constituie zăcăminte mici şi mijlocii şi cu potenţial metalic redus; 

- productivitate mică a exploatărilor situată sub nivelul mondial; 
- dotarea cu tehnologii şi echipamente uzate fizic (durata de viaţă 

depăşită cu 50-100%) şi moral (producţia anilor 70-80); 
- mari probleme privind securitatea muncii în cazul mineritului în 

subteran; 
- efecte puternice poluante pentru ape şi soluri şi care necesită fonduri 

importante pentru ecologizare conform legislaţiei naţionale şi 
europene (legea mediului şi a apelor); 

- costurile pe tona de cărbune: fie depăşesc preţurile de livrare, 
activitatea fiind puternic subvenţionată de la bugetul de stat (CNH 
Petroşani – 38%, SNC Ploieşti – 30%, SC Banat – Anina 49%); fie 
sunt mai mari comparativ cu cele ale exploatărilor similare pe plan 
mondial (CNLO Târgu-Jiu); 

- necorelarea subvenţiei specifice cu conţinutul în substanţă utilă la 
principalele metale; 

- nu există o diferenţiere a produselor care să confere competitivitate a 
cărbunelui românesc pe piaţa mondială. 

Oportunităţile de dezvoltare ale sectorului sunt date de: 
- introducerea tehnologiilor modeme în industria extractivă, care vor 

contribui la creşterea eficienţei şi la scăderea costurilor de extracţie şi 
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preparare. Dacă investiţiile se vor face în exploatările miniere 
performante atunci va avea loc o continuă scădere a costurilor în 
paralel cu creşterea gradului de protecţie a mediului; 

- CNH permite dezvoltarea unei reţele de întreprinderi mici şi mijlocii 
care să îi furnizeze bunuri şi servicii; 

- menţinerea diversităţii surselor de energie (daţi fiind factorii de risc 
externi), ca cea mai bună garanţie a securităţii aprovizionării cu 
energie, în condiţiile în care prognozele actuale sugerează 
imposibilitatea stopării creşterii dependenţei UE de exterior; 

- În situaţia retehnologizării şi schimbării soluţiei de solubilizare a 
uraniului, randamentul de extracţie va creşte de la 80% la 90-92%; 

- prin automatizarea şi controlul fluxului tehnologic la uzina „E1” se va 
ajunge la o creştere a randamentului de la 83% la 96-97%. 

Riscurile care pot ameninţa dezvoltarea sectorului ţin de: 
- abundenţa resurselor pe plan mondial şi marea diversitate geopolitică 

a ofertei; 
- diversitatea furnizorilor din afară; 
- eliminarea subvenţiilor pentru unele produse miniere ar putea 

echivala cu dispariţia ramurii; 
- costurile medii de producţie, mai mari decât cele de pe piaţa inter-

naţională; 
- restrângerea activităţii miniere, în scopul eficientizării, care declan-

şează efecte sociale negative şi împovărează Bugetul de Stat (sunt 
necesare fonduri pentru protecţie socială, reconversie profesională 
etc.); concurenţa (în cazul cărbunilor) din partea celorlalţi producători 
de energie primară de calitate superioară (hidrocarburilor lichide sau 
gazoase). 

8.2. Ipoteze şi scenarii 

Având în vedere faptul că o mare parte a producţiei miniere este 
subvenţionată de la buget, în analiza evoluţiei sectorului minier, în perioada 
2000-2005 şi în perspectiva anului 2020, s-a avut în vedere, pe lângă 
necesităţile pieţei interne, în primul rând creşterea eficienţei economice a 
activităţilor din domeniu, creşterea competitivităţii companiilor astfel ca acestea 
să poată funcţiona într-o manieră viabilă, iar în condiţiile în care nu se poate 
atinge acest deziderat, capacităţile neviabile respective să fie închise. 

În ceea ce priveşte evoluţia producţiei de produse miniere prognozele 
noastre au fost conturate în două variante diferenţiate în funcţie de criteriul ce 
va prevala după cum urmează: 

VARIANTA I (varianta maximă) în care criteriile social şi cel al reducerii 
dependenţei de importuri vor fi primordiale. Astfel se menţin, în cifre compa-
rabile, fondurile cheltuite de la buget în anul 1999 la capitolele subvenţii şi 
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transferuri, pentru întreaga perioadă 2000-2005; celelalte capitole şi activităţi 
finanţate de stat, respectiv cheltuielile de capital pentru investiţii, refacerea şi 
protecţia mediului, închideri de mine, plata sumelor compensatorii pentru 
disponibilizaţi şi costul alternativelor de locuri de muncă pentru aceştia, se 
dimensionează în funcţie de necesarul obiectiv al acestora. 

Avantaje: 
- asigură realizarea producţiei fizice maxime acoperind în întregime 

cererea la cărbune şi proporţie de 30%-40% la concentratele 
neferoase; 

- se menţin în funcţiune majoritatea capacităţilor de producţie prin 
retehnologizare şi modernizare echipamentelor şi utilajelor; 

- asigură menţinerea numărului maxim de locuri de muncă; 
- cheltuielile la 1000 lei producţie marfă se reduc în comparaţie cu cele 

înregistrate până în anul 1999. 
Dezavantaje: 
- se menţin în funcţiune majoritatea capacităţilor productive indiferent 

de eficienţa economică, inclusiv a celor ce înregistrează pierderi; 
- alocaţiile bugetare anuale totale reprezintă eforturi financiare mari fără 

a elimina pierderile de exploatare. Se menţine necesitatea alocării de 
subvenţii pentru minele ce înregistrează pierderi pe toată perioada de 
funcţionare a acestora; 

- subvenţiile pentru producţie, investiţii şi protecţie socială (o masă 
gratuită, transport la locul de muncă, echipamente de protecţie) – sunt 
de cea 4 ori mai mari decât subvenţiile pentru protecţia mediului, 
închideri de mine şi atenuarea impactului social. 

VARIANTA a ll-a (varianta minimă) în care criteriul economic va fi pus 

pe primul plan iar minele nerentabile vor fi închise. Considerându-se anul 1999 
an de referinţă, în ce priveşte fondurile alocate de la buget pentru subvenţii, s-a 
luat în calcul reducerea acestora, în cifre comparabile, cu 25% în anul I – 2000, 
aşa cum prevede programul de guvernare şi apoi cu 20% pe an faţă de anul de 
referinţă. aşa cum prevede art. 43 din Legea nr. 15/1990, ajungându-se ca în 
anul V – 2004 subvenţia să fie eliminată; s-au menţinut cheltuielile de capital la 
obiectivele viabile şi au crescut sumele aferente închiderilor de mine, plăţilor 
compensatorii pentru disponibilizaţi, precum şi costurilor necesare creării 
alternativelor ocupaţionale pentru atenuarea impactului social, în zonele cu 
activitate minieră încheiată sau mult redusă. 

Această variantă corespunde practic cu cea solicitată de Banca 
Mondială, în Acordul de împrumut semnat de Guvernul României. 

Avantaje: 
- se acoperă în proporţie de 100% cererea de combustibili solizi 

necesari sectorului energetic; 
- cheltuielile la 1000 lei producţie marfă se reduc simţitor; 
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- aportul bugetar total se reduce cu 22%; 
- subvenţiile se reduc progresiv de cea 3 ori faţă de cele din varianta I 

răspunzând, în acest fel, criteriilor de eficienţă convenite cu Banca 
Mondială. Practic, subvenţiile pentru producţie se elimină în totalitate 
începând din anul IV, iar cele pentru cheltuieli de capital care mai 
continuă să fie alocate, nu mai pot fi considerate întrucât sunt 
destinate unor obiective viabile. 

Dezavantaje: 
- producţia de metale neferoase se reduce în ultimii ani, faţă de 

realizările din anul 1999, la mai puţin de 5% la cupru şi plumb şi la 7% 
pentru zinc, cantităţi insuficiente pentru minimul necesar siguranţei 
naţionale (pentru industria de apărare este necesară o producţie de 
metale neferoase de cea 30% din cea realizată de companiile miniere 
în anul 1999). Practic compania REMIN Baia Mare îşi încetează 
complet activitatea începând din anul IV, iar compania MINVEST mai 
rămâne doar cu 4 exploatări; 

-  rezultă un număr foarte mare de disponibilizaţi de 22.000 lucrători şi 
va fi necesară, pentru a nu se mai repeta situaţia din anul 1997, o 
foarte minuţioasă pregătire din partea instituţiilor specializate ale 
statului, în scopul rezolvării prealabile a problemei disponibilizaţi lor şi 
a zonelor defavorizate. 

Considerăm că în extracţia produselor miniere varianta I poate fi 
susţinută în timp ce varianta a ll-a cu reducerea şi eliminarea subvenţiei este 
mai greu de realizat şi suportat în acest moment. 

Pentru CN MINVEST Deva, în condiţiile aplicării variantei a H-a, nu va 
rezista nici una din exploatările de cupru, plumb, zinc precum şi o parte din 
cele de aur şi mai rămân în funcţiune doar exploatările de aur de la Roşia 
Montană şi Certej, cea de fier de la lara şi cea de molibden şi polimetalice de la 
Băiţa. 

Aplicarea variantei a ll-a va determina încetarea activităţii CN REMIN 
Baia Mare. 

8.3. Măsuri şi instrumente 

Pe termen scurt, în condiţiile intrării industriei miniere româneşti în 
competiţia comercială internaţională, se impune o zonare a rezervelor 
industriale active pe criterii economice şi concentrarea producţiei în 
perimetrele care asigură condiţii de eficienţă economică a activităţi. Această 
zonare trebuie făcută de către Companiile Naţionale (CN), Ministerul Industriei 
Resurselor (MIR), precum şi Agenţia Naţională a Resurselor Minerale (ANRM). 
Pentru unităţile care au un grad mediu sau redus de atractivitate pentru 
economie sau stat şi cu toate alternativele de corecţii structurale nu se pot 
reabilita este necesară sistarea activităţii sau, dacă există opţiuni clare, 
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predarea în locaţie de gestiune sau concesionare de către întreprinzători 
particulari în condiţiile unor reglementări legislative clare de concesionare a 
dreptului de exploatare. 

8.3.1. Extracţia şi prepararea cărbunilor 

În vederea restructurării sectorului carbonifer, în anul 2000 a început 
derularea unui program finanţat de Banca Mondială în valoare de 44,5 mil. 
USD. Programul, care va fi finalizat în anul 2003, vizează, printre altele, 
identificarea unor soluţii pentru reducerea subvenţiilor pe tona de cărbune şi 
elaborarea unor planuri de afaceri pe cinci ani pentru eficientizarea companiilor 
carbonifere. 

Totodată, în anul 2002, a început derularea unui credit extern, garantat, 
în anul 2000 de Guvernul României, în valoare de 24,1 mil. USD, pentru 
retehnologizarea şi modernizarea a două mine de huilă şi a unei uzine de 
preparare a cărbunelui din Valea Jiului. 

 
• Compania Naţională a Huilei Petroşani 
În vederea eficientizării activităţii de extracţie de la subunităţile sale, 

CNH Petroşani a fundamentat două programe strategice, unul pe termen 
mediu (2002-2010) şi altul pe termen lung (până în anul 2020). 

Menţionăm că în anul 2002 este prevăzută demararea retehnologizării 
subunităţilor Paroşeni, Vulcan şi a Uzinei de preparare Coroieşti, în cadrul 
Programului ITOCHU. 

Pentru finanţarea acestui proiect există garanţie guvernamentală şi 
ofertă de credit de la Banca ABN-AMRO, în valoare de 24,6 mil. $. 

Este necesară completarea finanţării din surse proprii pentru 
componenta locală de circa 7 mil. $. Implementarea completă a programului 
durează 12 luni, iar rambursarea creditului se va realiza în 5 ani. 

Tot în anul 2002 a fost prevăzută demararea Programelor de retehno-
logizare a minelor Livezeni şi Lupeni. Investiţia necesară pentru realizarea 
acestor programe urmează a se desfăşura pe o durată de 3 ani. 

Efectul aplicării acestor programe la subunităţile amintite se va 
concretiza prin reducerea cheltuielilor la 1000 lei P.M. cu 35%, reducerea 
costului pe tonă cu aprox. 5 $ şi la creşterea semnificativă a productivităţii 
muncii. 

Programul de activitate al Companiei naţionale a Huilei pe perioada 
2002-2010 are următoarele direcţii principale: 

1. Menţinerea activităţii de producţie 
CNH îşi propune menţinerea capacităţii de producţie, la 4,3 mil. tone/an 

pe perioada de referinţă. 
Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare: 
- alocarea de la bugetul de stat a subvenţiilor pe produs şi transferuri 
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pentru activitatea de producţie; 
- continuarea alocării de la bugetul statului a fondurilor necesare pentru 

realizarea investiţiilor în derulare, precum şi pentru achiziţionare de 
dotări şi utilaje independente; 

- finanţarea de la bugetul statului sau alte surse a programelor de 
restructurare prin retehnologizare a activităţii extractive şi de 
preparare. 

Pentru creşterea productivităţii muncii şi a gradului de utilizare a 
capacităţilor de producţie, CNH are în vedere modificarea structurii metodelor 
de exploatare prin generalizarea aplicării unor procedee de mare 
productivitate. Astfel, sunt în curs de experimentare metoda cu banc subminat 
pentru straturi groase cu înclinare mare (Petrila), metoda cu banc subminat şi 
susţinere mecanizată la straturi groase cu înclinare mică (Lupeni). De 
asemenea, va fi extinsă metoda de exploatare cu abataje frontale cu banc 
subminat ia straturi groase cu înclinare mică-medie (Lonea). 

Programul de creştere a capacităţii de producţie, ia unităţile care au 
asemenea posibilităţi, pentru înlocuirea capacităţilor ieşite din funcţie prin 
aplicarea programelor de conservare, urmează a avea loc după cum urmează: 

Petrila – creştere de capacitate de 179 mii tone/an, până în anul 2004 – 
prin înlocuirea metodelor de exploatare actuale cu metoda cu banc subminat; 

Livezeni – creştere cu 90 mii tone/an, până în anul 2004 – prin realizarea 
programului de retehnologizare a exploatării stratului 13, blocul IX; 

Vulcan – creştere cu 98 mii tone/an, până în 2004 – condiţionat de 
realizarea programului IROCHU; 

Paroşeni – creştere cu 133 mii tone/an, până în anul 2004 – condiţionat 
de realizarea programului ITOCHU; 

Lupeni – creştere cu 90 mii tone/an, până în anul 2004 – prin realizarea 
programului de retehnologizare a exploatării stratului 3 prin abataje cu 
subminare şi susţinere mecanizată. 

2. Realizarea programelor de reabilitare a mediului. În acest sens se 
doreşte promovarea şi găsirea surselor de finanţare a unui proiect privind 
epurarea apelor uzate ale râului Jiu, rezultate din activitatea minieră, în 
condiţiile dezvoltării durabile a mineritului în Valea Jiului. 

3. Programe de conservare a minelor nerentabile. Începând cu anul 
2000 s-au trecut în conservare un număr de 27 mine !a care vor continua 
lucrările de conservare şi în următorii ani. Începând cu anul 2002 va intra 
gradual în proces de conservare şi E.M. Aninoasa. 

Toate aceste măsuri de natură tehnică vor fi coroborate cu măsuri 
organizatorice, scopul aplicării acestora fiind eliminarea treptată a subvenţiei 
până în anul 2005. 
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Programul strategic pe termen lung (până în anul 2020) are în vedere 
construirea unei companii viabile, care să-şi desfăşoare activitatea pe 
principiile economiei de piaţă. 

 
• SC Minieră Banat SA Anina 
Pe termen mediu, societatea preconizează menţinerea în funcţiune a 

capacităţilor de producţie actuale prin asigurarea unor lucrări de investiţii care 
să ducă la deschiderea de noi rezerve miniere. Prin programele de exploatare 
anuală se va urmări concentrarea producţiei în zone viabile, cu productivităţi 
mari şi calitate superioară, concomitent cu închiderea şi renunţarea la 
exploatarea unor zăcăminte sărace. Societatea dispune de capacităţile 
necesare pentru mărirea producţiei, fiind necesară identificarea măsurilor de 
ordin tehnic şi organizatoric pentru creşterea producţiei la nivelul cererii. 

Printr-o politică investiţională favorabilă, societatea îşi poate moderniza 
utilajele şi echipamentele de lucru cu influenţe benefice asupra cheltuielilor 
materiale şi a productivităţii. 

8.3.2. Extracţia şi prepararea minereului de uraniu 

Implementarea strategiei de valorificare a resurselor de uraniu, în oricare 
din scenariile care vor fi aplicate, presupune acţionarea în următoarele direcţii 
principale: 

• creşterea ponderii uraniului ca sursă primară în balanţa energetică a 
României, prin: 
- deschiderea de noi capacităţi de producţie (Primatar, Arieşeni, Mi 

iova); 
- atragerea în exploatare a unor zăcăminte uranifere de mică 

amploare, care prin metode netradiţionale (atac „în situ” sau „în 
grămadă”), pot deveni eficiente economic; 

- includerea în programele de deschidere, pregătire şi exploatare a 
rezervelor promovate, în urma rezultatelor programelor de cer-
cetare geologică şi analizelor economice de ia categoria C2 la C1; 

- obţinerea, în urma contractelor externe de parteneriat, a unei părţi 
din produsul finit rezultat din prelucrarea diuranatului de amoniu 
sau sodiu din import, pentru obţinerea de UO2. 

• menţinerea şi eficientizarea activităţii de extracţie, prelucrare şi 
rafinare a˝uraniului pentru satisfacerea necesarului de combustibil 
nuclear, prin: 
- achiziţionarea unor instalaţii de foraj performante; 
- retehnologizarea uzinelor R1 şi E1 ceea ce va determina creşterea 

randamentelor tehnologice. 
• reducerea treptată a subvenţiei pe produs prin: 

- retehnologizarea proceselor de producţie şi 
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- restructurarea activităţii în corelare cu prognoza favorabilă a AIEA 
privind piaţa mondială a uraniului. 

• Închiderea unor perimetre miniere cu rezerve în curs de epuizare şi 
conservarea unor mine nerentabile în prezent (Răchitele, Leşu-
Puzdra, Păiuşeni) dar cu rezerve exploatabile eficient în viitor, în 
raport cu creşterea preţului uraniului pe piaţa mondială; 

• dezvoltarea corespunzătoare a activităţii de cercetare geologică şi 
cercetare tehnologică pentru producerea materiei prime necesare 
fabricării combustibilului nuclear; 

• Întărirea rolului instituţiilor publice implicate în aplicarea strictă a 
legilor şi reglementărilor, asigurarea informaţiilor geologice, monito-
rizarea obligaţiilor de mediu; 

• instituirea unui sistem de preţuri pentru produsele miniere, mai 
flexibil, în corelaţie permanentă cu inflaţia şi cursul de schimb 
leu/dolar. 

Toate strategiile Companiei Naţionale a Uraniului au fost fundamentate 
pe două investiţii principale: 

1. Deschiderea de noi capacităţi de producţie 
Punerea în exploatare a zăcământului Tulgheş-Grinţieş constă în 

deschiderea a trei perimetre: Primatar I. Primatar II şi Prisecani. S-a prevăzut 
ca după 12 luni de la finanţarea investiţiei să fie pusă în funcţiune prima 
capacitate de producţie (mina Primatar I), iar după 48 de luni se va atinge 
capacitatea de profil proiectată. Eşalonarea valorică a sumelor estimate ca 
fiind necesare realizării investiţiei, de 850 mld. lei (exprimată în preţuri 
decembrie 2001) se prezintă astfel: 

Anul I 135 mld. lei 
Anul II 250 mld. lei 
Anul III 250 mld. lei 
Anul IV 215 mld. lei 
Suma de 135 mld. lei alocată pentru primul an va fi destinată amenajării 

incintelor exploatărilor, bazelor auto, a drumurilor de acces în perimetrul 
minier. De asemenea vor fi amenajate staţiile de depoluare şi tratare a apelor 
şi de funcţionare a compresoarelor precum şi executarea lucrărilor de 
deschidere aferente perimetrului Primatar I. 

2. Retehnologizarea uzinelor R1 şi E1 
Această investiţie cuprinde 4 etape: 
- retehnologizarea şi modernizarea uzinei R1; 
- automatizarea fluxului R1; 
- retehnologizarea şi modernizarea uzinei Ei; 
- automatizarea fluxului Ei; 
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În urma calculelor estimate, eşalonarea valorică (în preţuri decembrie 
2001) a sumei de 260.000 mld. lei, pentru realizarea investiţiei este 
următoarea: 

Anul I 130 mld. lei 
Anul II 130 mld. lei 

Pentru primul an se preconizează să fie alocat un fond de 95 mld. lei 
pentru achiziţionarea de utilaje şi modernizarea celor existente cât şi pentru 
punerea în funcţiune a celei de-a doua linii tehnologice de rafinare din cadrul 
Uzinei E1t iar în al doilea an se va finaliza întregul obiectiv de investiţii. 

Susţinerea financiară a Programului Nuclear National va fi asigurată prin 
alocaţii bugetare prin intermediul Ministerului Industriei şi Resurselor şi a 
unităţilor din subordine, cărora le revine în acelaşi timp responsabilitatea 
pentru îndeplinirea obiectivelor politice şi economice în domeniul energetic. 

8.3.3. Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase 

•  Pe termen scurt (până în anul 2010). cu fonduri alocate atât de la 
bugetul de stat, cât şi din împrumuturi externe, se impune restructu-
rarea capacităţilor de producţie minieră şi îmbunătăţirea performanţei 
tehnologiilor existente prin: 
- retehnologizarea proceselor productive din producţia de minereuri 

metalifere pentru: zăcămintele de minereuri cuprifere care pot 
deveni rentabile şi zăcămintele de minereuri aurifere, cuprifere şi 
polimetalice unde poate creşte semnificativ eficienţa economică; 

- creşterea calităţii minereurilor extrase cu 5-8%, a randamentelor de 
extracţie la preparare şi a concentratelor rezultate; 

- realizarea de instalaţii moderne şi neconvenţionale pentru: 
cianurarea directă a minereurilor auroargintifere şi recuperarea 
cuprului prin tehnologii neconvenţionale – solubilizare chimico-
bacteriană sau în autoclavă sub presiune cu extracţia metalului 
prin electroliză. 

• Pe termen scurt (2005), prin implicarea MIR, a Guvernului şi a 

Parlamentului se va realiza alinierea legislaţiei la legislaţia europeană 
prin: 
- amendamente la legislaţia internă privind exproprierea şi 

asigurarea terenurilor; 
- condiţii şi metode de privatizare. 

• Pe termen scurt (2005), prin implicarea MIR, CN şi a unităţilor 
miniere, se va realiza reducerea impactului activităţilor miniere asupra 
mediului, apei şi solului şi diminuarea volumului reziduurilor rezultate. 
Fondurile necesare, în valoare de aproximativ 150 milioane dolari, vor 
fi asigurate de Companiile Naţionale şi unităţile miniere. 
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• Pe termen scurt (2005), prin implicarea MIR, CN şi a unităţilor 
miniere, se vor sigura fondurile necesare asigurării securităţii muncii. 

• Costurile restructurării tehnologice a activităţilor miniere, pentru primii 
10 ani, sunt apreciate la aproximativ 545 mii. dolari SUA. Aceste 
cheltuieli, în condiţiile derulării programului în toate componentele sale 
vor fi suportate de companiile naţionale, cu excepţia primilor 5 ani, 
când vor fi necesare garanţii guvernamentale pentru credite externe. 
În situaţia privatizării acestor unităţi, noul investitor îşi va asuma în 
întregime programul investiţional şi costurile aferente, fără a mai fi 
necesare garanţii din partea statului. 

• Restructurarea financiară presupune o serie de măsuri punctuale 
privind datoriile societăţilor comerciale. Cuantificarea valorică a 
acestora pentru fiecare unitate şi a măsurilor concrete de soluţionare 
va fi făcută pe parcursul desfăşurării programului de restructurare. În 
cazul în care intervine procesul de privatizare, se vor aplica pre-
vederile legale în vigoare referitoare la aceste aspecte. Componenta 
referitoare la obligaţiile restante la bugetul de stat va fi soluţionată de 
la caz la caz conform strategiei de recuperare a arieratelor proprii ale 
Ministerului Finanţelor Publice. 

• Restructurarea socială are în vedere corelarea numărului de salariaţi 
cu nivelul necesarului de forţă de muncă şi presupune în final 
reducerea numărului de locuri de muncă din sectorul productiv cu 
circa 20.000 de angajaţi. Această reducere urmează să fie realizată 
corelat cu acţiunea de creare de noi locuri de muncă şi de pensionare 
pe cale naturală. Costurile restructurării sociale sunt estimate la circa 
250 mii. dolari SUA, din care o mare parte sunt puşi la dispoziţie de 
către Banca Mondială. 

 



9. IPOTEZE, SCENARII Şl INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI INDUSTRIEI SIDERURGICE 

 

9.1. Obiectivele dezvoltării ramurii 

Principalele obiective ale procesului de restructurare a industriei 
siderurgice din România – asigurarea competitivităţii produselor/obţinerea 
profitului – sunt: 

• optimizarea capacităţilor de producţie şi a structurilor tehnologice în 
funcţie de cererea internă şi externă; 

• modernizarea capacităţilor de producţie viabile şi creşterea eficienţei 
economice a acestora prin: 
- generalizarea turnării continue şi renunţarea la turnarea în lingouri; 
- micşorarea substanţială a cheltuielilor de fabricaţie pentru 

producţia de fontă prin injectarea de cărbune pulbere în furnale, cu 
efect direct asupra reducerii consumului specific de cocs şi 
eliminarea consumului de gaze naturale; 

- generalizarea sistemului modern de elaborare a oţelului în 
sistemul: cuptor-tratament secundar în oală-degazare-turnare 
continuă, pentru majoritatea tipurilor de oţel şi semifabricate; 

- introducerea sistemelor de conducere şi control al proceselor de 
fabricaţie cu ajutorul calculatoarelor; 

- alinierea calităţii produselor finite la standardele internaţionale. 
• reducerea consumurilor specifice de materii prime şi energie; 
• creşterea calităţii şi diversificarea gamei produselor, prin mărirea 

ponderii celor cu grad avansat de prelucrare; 
• Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi combaterea poluării; 
• creşterea productivităţii muncii; 
• orientarea structurii exportului către produsele cu grad mai mare de 

prelucrare precum: table şi benzi subţiri laminate la cald şi la rece, 
table speciale şi acoperite, profile bare mici şi mijlocii, şine de cale 
ferată şi ţevi; 

• producerea în ţară a unor sortimente precum: table şi benzi lam inate 
la rece şi acoperite (plumbuite, zincate, cadmiate) care, în prezent, se 
importă; 

• realizarea unui export eficient de produse siderurgice care să acopere 
necesarul de valută pentru procurarea de materii prime şi energie, 
precum şi a unei părţi din fondurile necesare pentru modernizare. 
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De asemenea, obiectivele specifice în procesul de restructurare trebuie 
să aibă în vedere: 

• Organizarea întreprinderilor siderurgice prin gruparea (asocierea) mai 
multor societăţi având specific similar (exemplu: produse plate şi 
produse lungi, inclusiv ţevi). În acest fel se elimină capacităţile 
învechite, iar producţia se concentrează pe cele viabile, în raport cu 
performanţele tehnice, poziţia geografică faţă de sursele de materii 
prime şi beneficiari şi cu costurile cele mai favorabile. De asemenea, 
investiţiile se vor orienta numai către modernizarea unităţilor 
performante. Scopul final este obţinerea unor rezultate financiare 
bune şi creşterea gradului de atractivitate pentru investitori; 

• Concentrarea producţiei în unităţile viabile în scopul creşterii gradului 
de utilizare a capacităţilor şi alocării eficiente a resurselor; 

• Orientarea acţiunilor de privatizare către atragerea de investitori 
pentru întreprinderile care au un volum mare de datorii şi contribuie 
astfel la blocajul financiar existent. În acest sens apreciem că prin 
preluarea datoriilor şi achitarea acestora la termene bine stabilite se 
pot debloca financiar întreprinderile din aval şi amonte; 

• Vânzarea pachetului de acţiuni aparţinând unor societăţi de interes 
deosebit pentru economia naţională, către mai mulţi investitori 
(fonduri de investiţii şi bănci) pentru eliminarea efectelor negative ale 
deţinerii de către un singur investitor a pachetului majoritar; 

• Rezolvarea, înainte de privatizare, a problemelor sociale atât pentru 
protejarea noilor proprietari, cât şi a personalului disponibilizat; 

• Diversificarea domeniilor de activitate ale întreprinderilor siderurgice 
(exemplul Japoniei unde Nippon Steel are activităţi şi în domeniile: 
construcţii, turism, sănătate şi protecţia mediului pe plan local); 

• Externalizarea unor activităţi care nu fac parte din procesele 
tehnologice propriu-zise (întreţinerea şi reparaţiile, transportul etc.), 
precum şi a unor sectoare auxiliare (turnătoriile, producerea de 
materiale refractare); 

• Divizarea întreprinderilor, în cazul în care există fluxuri tehnologice 
total separate (exemplu: SC REPUBLICA SA. Bucureşti unde 
realizarea ţevilor din oţeluri inoxidabile este complet separată de 
fabricarea ţevilor din oţeluri carbon şi aliate); 

• Transformarea combinatelor siderurgice de la Hunedoara şi Reşiţa în 
miniuzine siderurgice (capacitate de producţie 1,0-1,5 mil.tone 
oţel/an); 

• Crearea unei bănci de investiţii specializată în domeniul metalurgic. 
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9.2. Ipoteze şi scenarii 

Prognoza pieţei a fost fundamentată de datele generale privind evoluţia 
economică, înscrisă în Programul de Guvernare pe perioada 2001-2004, 
analizele privind evoluţia PIB până la orizontul anului 2010 (o creştere anuală 
medie de cea +5%) şi pe rezultatele sondajelor de piaţă efectuate la 
consumatorii de metal din ţară. 

Pentru piaţa externă, pornind de la realităţile dure ale concurenţei pe 
piaţa globalizată, se preconizează consolidarea segmentului de piaţă deţinut. 
Se precizează că, în condiţiile unor conjuncturi favorabile, siderurgia 
românească are rezervele de capacitate necesare pentru satisfacerea unor 
cerinţe sporite ale pieţei externe. 

Pentru flexibilitate au fost luate în considerare două scenarii de evoluţie 
ale producţiei: pesimist şi optimist, în concordanţă cu variaţiile ciclice ale pieţei 
oţelului, de multe ori imprevizibile. În tabelul următor se prezintă sintetic 
prognoza realizată în condiţiile descrise. 
 

Tabelul nr. 18 

Prognoza producţiei de oţel 
- mii tone - 

Produsul  Pesimist Optimist 

2005 2010 2020 2005 2010 2020 

Total produse plate 2569 2986  2827 3577  

Total produse lungi 1489 1823  1683 2260  

Ţevi sudate 208 245  230 295  

Ţevi fără sudură 396 444  427 515  

Total produse siderurgice 4662 5489 7500 5167 6647 10000 

Sursa: MIR-2002. 

 
Precizăm că în tabelul de mai sus sunt prezentate nivelele de producţie 

prognozate pentru produsele siderurgice, date care stau la baza fundamentării 
programului de restructurare tehnologică şi de modernizare a capacităţilor de 
elaborare a oţelului şi de laminate. 

Structural, produsele cu prelucrare avansată vor cunoaşte o creştere 
semnificativă, în raport cu produsele siderurgice clasice, în acord direct cu 
cerinţele pieţei. Ţevile din oţel vor cunoaşte de asemenea, o creştere peste 
media produselor laminate, având în vedere prelucrabilitatea lor avansată, dar 
şi prognozele favorabile de piaţă, argumentate de revitalizarea industriilor 
energetice (petroliere, gaze etc.) româneşti şi străine. Pe plan extern se are în 
vedere consolidarea pieţelor actuale, iar nivelul relativ constant al exportului va 
fi reprezentat, de asemenea, de produse cu valoare adăugată mare, în raport 
direct cu exigenţele pieţei externe. 
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Analiza pieţei arată că la nivelul anilor 2005-2010, conform scenariului 
optimist se pot livra 1.68 mii. tone produse lungi şi, respectiv, 2,26 mii. tone, 
faţa de 1,04 mii. tone realizat în anul 2000. 

Pe plan mondial produsele lungi se realizează de regulă în fluxuri 
integrate ce cuprind în principal următoarele instalaţii: 

- cuptor electric de mare productivitate; 
- instalaţie de metalurgie în oală; 
- turnare continuă; 
- laminoare continue de mare productivitate. 
Productivitatea unui astfel de modul este de cea 600-800 mii fone/an 

produse siderurgice funcţie de capacitatea utilajului principal (cuptor electric) şi 
de generaţia (perioada) în care a fost construit. 

Aceste instalaţii, de regulă modulare, sunt rezultatul dezvoltărilor 
tehnologice ce au avut loc pe plan mondial, în anii 1985-1998 şi continuă şi în 
prezent. 

Materia primă de bază este fierul vechi, consumurile energetice şi de 
materiale ducând, în condiţiile unor structuri organizatorice adecvate, la 
performanţe de calitate, productivitate şi financiare deosebite. 

Din aceste motive, ţinuta tuturor programelor de modernizare pentru 
unităţile fabricate de produse lungi din România este atingerea unor 
performanţe asemănătoare cu cele de pe plan mondial. 

În raport cu aceste obiective analiza situaţiei actuale pune în evidenţă 
următoarele aspecte: 

- au fost închise în totalitate fluxurile de elaborare oţel Siemens Martin 
precum şi instalaţiile din amonte, cocserii, maşini de aglomerare, 
furnale, realizându-se în acest mod o importantă etapă a procesului 
de restructurare; 

- s-a realizat concentrarea producţiei de oţel destinat produselor lungi 
pe fluxurile: 
a) În cuptoare electrice, având ca materie primă fier vechi, în unităţile 

de la Hunedoara, Câmpia Turzii, Târgovişte, Reşiţa şi Oţelu Roşu; 
b) În convertizor cu oxigen având ca materie primă fonta lichidă de 

furnal, în oţelăria OLD3 de la SIDEX SA Galaţi. 
- s-au dotat combinatele siderurgice de la Câmpia Turzii, Reşiţa şi 

Călăraşi cu cuptoare electrice noi, iar la Hunedoara şi COS SA 
Târgovişte sunt în diferite faze de modernizare cuptoarele electrice din 
dotare; la Oţelu Roşu elaborarea se realizează în cuptoare electrice 
clasice; 

- au fost introduse instalaţii de turnare continuă a oţelului în oţelăriile de 
la Hunedoara şi Târgovişte; de remarcat că acest efort nu permite 
încă obţinerea prin TC de blumuri fiind necesară o laminare 
suplimentară înaintea operaţiilor finale de obţinere a profilelor uşoare, 
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mijlocii şi sârmă; 
- echipamentele existente în secţiile de laminare sunt încă învechite; 

lipsa aparaturii de măsură şi control conduce la obţinerea unor 
performanţe foarte scăzute în ceea ce priveşte calitatea şi precizia 
dimensională. Din aceleaşi motive laminoarele existente, în majoritate, 
nu permit obţinerea unor produse performante cum ar fi profilele grele 
speciale. În majoritatea cazurilor, semifabricatul ca materie primă 
pentru laminare nu se corelează cu dimensiunile sem ifabricatului 
turnat continuu şi necesită o operaţiune în plus. De aceea, investiţiile 
în sectorul laminoare sunt importante atât ca volum, cât şi ca valoare, 
fiind necesare în toate unităţile. Cu excepţia SIDERCA SA Călăraşi, în 
sectorul laminoarelor s-a investit foarte puţin până în prezent. Această 
situaţie a fost accentuată şi de deficienţele constatate în activitatea de 
întreţinere care, conceptual, este depăşită; 

- o caracteristică definitorie pentru aceste uzine este aceea că au fost 
organizate pentru producerea întregii game de laminate: profile grele, 
uşoare, sârmă, fapt ce a contribuit la înmulţirea numărului de echipa-
mente şi crearea în multe situaţii de supercapacităţi;  

- sectorul comercial al uzinelor este afectat de barter, de intermediari şi 
de blocajul financiar din economie, fapt ce îngreunează activitatea. 
Analiza efectuată asupra pieţei şi a nivelului tehnologic actual pentru 
fiecare uzină permite formularea unor recomandări generale cu privire 
la configuraţia sectorului după restructurare, astfel: 

a) Specializarea activităţilor fiecărei uzine pentru evitarea pe cât mai 
posibil a concurenţei interne şi focalizarea eforturilor pentru men-
ţinerea pieţei interne şi pentru păstrarea sectorului pe piaţa externă. 
Astfel se recomandă următoarele: 
- producţia de oţeluri aliate şi oţeluri speciale la COS SA Târgovişte; 
- producţia de profile grele, mijlocii şi uşoare la SIDERURGICA SA 

Hunedoara; 
- şină CF şi material mărunt de cale ferată la SIDERCA SA 

Călăraşi; 
- sârmă laminată la INDUSTRIA SÂRMEI SA Câmpia Turzii; 
- profile speciale inclusiv miniere la Oţelu Roşu; 
- ţagle de ţevi şi profile grele în principal la CS SA Reşiţa; 
- ţagle de relaminare !a SIDEX Galaţi. 

b) Schimbul de semifabricate între unităţi. 
Se apreciază că după monitorizare, SIDEX SA Galaţi şi CS SA Reşiţa, în 

anumite scenarii de piaţă, pot realiza un surplus de semifabricate (ţigle 
relaminate şi ţagle ţevi) care să fie livrate pentru laminare la INDUSTRIA 
SARMEISA Câmpia Turzii, SIDERURGICA SA Hunedoara şi la lamoniarele 
independente de profile şi ţevi. 
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9.3. Măsuri şi instrumente 

În ceea ce priveşte prezenţa produselor siderurgice româneşti pe pieţele 
internaţionale, putem aprecia existenţa unei politici preponderent ofensive în 
domeniul exportului de produse siderurgice. Această politică are însă la bază 
ideea de supravieţuire a siderurgiei, de rezolvarea momentană, conjuncturală a 
situaţiei şi nu se bazează pe o politică coerentă, viabilă, pe termen lung, 
politică care să permită realizarea unei siderurgii competitive. 

Pentru România, exportul de produse siderurgice va rămâne o 
necesitate obiectivă, exportul fiind, cel puţin pentru moment, singura sursă 
reală de finanţare a retehnologizării acestei industrii. 

Obiectivele principale ale politicii de promovare a exportului de produse 
siderurgice trebuie să aibă în vedere următoarele: 

• alinierea la standardele de calitate ale UE; 
• Îmbunătăţirea structurii exportului în direcţia creşterii ponderii 

produselor cu grad ridicat de prelucrare, în scopul valorificării cât mai 
complete a resurselor; 

• specializarea ofertei de export. 
Exportul românesc de produse siderurgice nu va putea avea eficienţa 

dorită atâta timp cât marile combinate nu vor fi privatizate. Privatizarea este 
unica soluţie viabilă pentru realizarea unor structuri industriale competitive în 
siderurgie, structuri care vor putea asigura un grad ridicat de eficienţă a 
exportului de produse siderurgice. 

Totodată, specializarea pe anumite segmente de piaţă creează 
posibilitatea concentrării efortului financiar, ceea ce va permite eficientizarea 
producţiei şi, implicit, a exportului. 

Concluzionând, exportul românesc de produse siderurgice poate deveni 
mult mai eficient prin: 

• realizarea unei politici agresive în domeniul exportului prin extinderea 
ofertei spre pieţe care în urmă cu puţini ani constituiau un debuşeu 
important al exportului românesc de produse siderurgice: Rusia şi 
ţările ex-sovietice. China, Asia de Sud-Est etc.; 

• orientarea politicilor fiscale şi vamale spre crearea unor facilităţi 
majore exporturilor de produse siderurgice; 

• privatizarea marilor combinate siderurgice, condiţie obligatorie a 
realizării unor structuri tehnologice şi de producţie permanente şi, 
implicit, a unor produse competitive; 

• armonizarea legislaţiei, standardelor şi normelor privitoare la export 
cu cele ale Uniunii Europene. 

Conform acordurilor încheiate cu UE, facilităţile de care beneficiază 
producătorii români au fost anulate definitiv în anul 2002, România urmând să 
devină o piaţă europeană complet liberă de orice restricţii, impuneri sau taxe 
vamale pentru exportul de produse siderurgice din UE. 
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Industria siderurgică este un domeniu deosebit de sensibil în cadrul UE. 
De aceea, relaţiile UE cu ţările central şi est-europene cu care aceasta a 
semnat acorduri de parteneriat şi aderare au un caracter „special” în domeniul 
siderurgic şi, implicit, în comerţul cu produse siderurgice. 

Astfel, Acordurile Europene impun proceduri obligatorii pentru rezolvarea 
disputelor comerciale între UE şi ţările Europei Centrale şi de Est prin 
consultări bilaterale în vederea găsirii unor soluţii reciproc acceptabile, înainte 
ca măsurile perfecţioniste să fie impuse de una din părţi. Dar, procedurile de 
consultare stabilite prin aceste Acorduri nu au fost folosite niciodată de către 
UE, care a preferat să impună măsuri unilaterale, ca de exemplu în cazul 
conductelor şi ţevilor fără sudură unde au fost introduse taxe „antidumping”. 

Măsurile antidumping constituie principalul instrument de protecţie 
comercială folosit de UE, deoarece, taxele antidumping au avantajul politic că 
sunt îndreptate împotriva importurilor efectuate de ta anumiţi producători şi nu 
împotriva statelor ca atare sau a guvernelor acestora. 

O altă măsură de protejare a comerţului UE este impunerea de cote în 
anumite circumstanţe. 

De asemenea, în baza reglementărilor antisubvenţie UE poate să 
impună taxe compensatorii pentru a anula orice subvenţionare străină a 
importurilor intrate în UE. 

În concluzie, se poate aprecia că principiile UE privind comerţul şi 
concurenţa sunt foarte bine structurate, dar, maniera în care Comisia Uniunii 
Europene pentru Siderurgice aplică măsurile de protecţie comercială este, de 
multe ori, subiectivă, urmărind cu prioritate interesele ţărilor din UE. 

 



10. IPOTEZE, SCENARII Şl INSTRUMENTE ALE 

STRATEGIEI DE EXPLOATARE A LEMNULUI 

INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI 

 

10.1. Obiectivele dezvoltării ramurii 

Programul Economic de Preaderare prevede ca industria mobilei să 
crească în perioada 2001 -2005, cu un ritm mediu anual de 5,9%, înscriindu-se 
în componenta ofensivă a programului de dezvoltare a ansamblului industriei, 
care este prevăzută să crească în medie cu 5,4%. 

Situaţia cererii şi a ofertei de produse lemnoase şi mobilă pe piaţa 

internă şi la export 

Cererea şi oferta pe piaţa internă 

Pentru industria de produse lemnoase, se remarcă următoarele aspecte: 
- Ca urmare a reducerii după 1989 a volumului masei lemnoase 

destinat industriei şi a deschiderii progresive a pieţelor externe pentru 
lemnul prelucrat primar, cererea internă de materii prime lemnoase 
(buşteni) pentru producţia de cherestea a înregistrat o creştere rapidă, 
produsele rezultate fiind destinate preponderent exportului. 

- Cererea de cherestea destinată producţiei de mobilă a urmat trendul 
evoluţiei acesteia. În anumite perioade, la cheresteaua de calitate 
superioară, din specii valoroase (cireş, nuc, paltin etc.) s-a înregistrat 
un deficit care a influenţat negativ producţia de mobilier. 

- Cererea de lemn rotund pentru furnir şi placaj, destinate preponderent 
producţiei de mobilă, a depăşit oferta ca urmare a lipsei de materii 
prime care au fost prelucrate cu precădere în cherestea pentru export, 
lipsind fabricile de furnir şi placaj de materiile prime corespunzătoare 
cantitativ şi calitativ capacităţilor instalate. 

- Cererea de lemn pentru plăci a fost relativ constantă şi, în unele 
perioade, superioară ofertei. Pe măsura diminuării capacităţilor de 
producţie a plăcilor din aşchii şi din fibre de lemn cererea s-a redus 
sub nivelul ofertei. 

- Cererile de mobilier de uz general s-a diminuat mult sub nivelul 
ofertelor ca urmare a scăderii puterii de cumpărare a populaţiei şi ca 
urmare a dezorganizării sistemului de distribuţie a mobilierului. În 
ultimii cinci ani s-au înregistrat creşteri ale cererilor de mobilier pentru 
birouri şi magazine. 

- Cererea de produse din lemn pentru construcţii (uşi, ferestre, 
parchete, cherestele) a scăzut după anul 1990 ca urmare a reducerii 
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volumului construcţiilor de locuinţe. Începând cu anul 1995, cererea de 
produse din lemn pentru construcţii s-a revigorat, constructorii 
solicitând produse noi, diversificate, cu design modern. Adaptându-se 
la cererea pieţii producătorii şi-au schimbat structura de producţie, 
asimilând produse noi ca: parchetul stratificat, ferestrele cu geam 
termopan, panourile din lemn masiv şi altele. 

În ceea ce priveşte piaţa mobilei, cu toate că în proporţie de aproape 
80% mobila românească se exportă, pentru o dezvoltare echilibrată a 
sectorului, este necesară acordarea unei atenţii deosebite pieţei interne, în 
sensul adaptării la cerinţele actuale şi previzibile ale consumatorilor. 

Scăderea comerţului intern cu produse de mobilă românească de la 
31,1% din producţie în 1989, la 21,9% în anul 2001, în condiţiile în care 
volumul producţiei a scăzut cu numai 5%, este explicabilă, în principal, ca 
urmare a scăderii puteri medii de cumpărare a populaţiei. Tipurile de mobilier 
oferite pieţei interne de producătorii români nu diferă esenţial de cele oferite 
pieţelor vestice, de asemenea şi preţurile de vânzare. În aceste condiţii, 
reducerea vânzărilor interne se datorează şi neadaptării ofertei producătorilor 
la cerinţele marii mase de cumpărători, care aşteaptă o ofertă de produse 
ieftine dar cu o durată relativ mare de folosinţă. 

Ca urmare, pieţei interne va trebui să-i fie oferite, ca alternativă, piese de 
mobilier din panouri, eventual multifuncţionale şi din corpuri modulate, care să 
necesite un consum redus de manoperă şi energie, confecţionate din plăci din 
aşchii, acoperite cu înlocuitori de furnire sau cu filme melaminice, având 
finisaje puţin pretenţioase şi cu un consum redus de lemn masiv. Sub aceleaşi 
considerente va trebui diversificată gama de piese de mobilier independente, 
dând astfel cumpărătorului posibilitatea de a mobila încăperile prin achiziţii 
succesive. 

Pentru segmentul de populaţie cu venituri peste medie vor trebui oferite 
produse corespunzătoare ofertei pentru pieţele vestice (mobilier artă sau stil), 
cu execuţie şi aspect corespunzătoare cerinţelor acestor pieţe. 

Dezvoltarea sectorului hotelier va trebui să găsească o ofertă 
corespunzătoare tuturor categoriilor de hoteluri, cu o atenţie deosebită acordată 
celor de categorie medie şi celor din mediul rural. 

Oferta de mobilier comercial şi de birou va trebui diversificată, pentru a 
acoperi o tendinţă de evoluţie vizibil crescătoare şi pentru a valorifica 
experienţa acumulată până în prezent în acest domeniu. 

În condiţiile în care programul guvernamental de dezvoltare economică 
va fi realizat, este previzibilă o creştere a consumului intern de mobilă cu un 
ritm mediu de 4-5 % pe an, din care, în cea mai mare parte va trebui să fie 
satisfăcut de producţia internă. 
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Cererea şi oferta la export 

Piaţa externă a materiilor prime lemnoase şi a produselor din lemn 
prelucrat primar a rămas stabilă în aproape toate zonele geografice. Creşteri 
mari s-au înregistrat pe piaţa Europei, a Chinei, Japoniei şi a ţărilor arabe. 
Japonia a importat în ultimii 5 ani peste 300 mii. mc de cherestele, iar China a 
declarat că în ultimii 10 ani şi-a asigurat necesarul de material lemnos doar în 
proporţie de 75%. Se poate afirma că cererea de produse primare la export nu 
a fost acoperită de oferta mondială. România nu a putut profita de această 
cerere mare din cauza necompetitivităţii produselor şi a distantelor mari de 
transport de la producător la consumator. 

Cererea de plăci de PAL şi MDF a fost integral satisfăcută de marii 
producători occidentali, americani şi asiatici. Pătrunderea României pe piaţa 
plăcilor din lemn a fost îngreunată de competitivitatea slabă a produselor. În 
ultima perioadă, pe pian mondial, s-au înregistrat schimbări mari în structura 
cererii de plăci din lemn: a crescut cererea de plăci de densitate medie din fibre 
de lemn (MDF), în concurenţă cu plăcile din aşchii de lemn (PAL), iar plăcile 
subţiri din aşchii sau din fibre de lemn tind să înlocuiască plăcile dure din fibre 
de lemn (PFL). 

A crescut cererea de plăci înnobilate din PAL şi MDF, ca înlocuitor al 
plăcilor acoperite cu furnir natural. 

Cererile de placaje au înregistrat o creştere constantă. S-au diversificat 
domeniile de utilizare a placajelor şi ca urmare s-a diversificat şi cererea. La 
această provocare producţia internă nu a răspuns cu promptitudine, motiv 
pentru care placajele româneşti s-au exportat preponderent în ţările arabe şi în 
Africa de Nord. 

Cererea de furnire din lemn a scăzut permanent în ultimii 10 ani, cu 
excepţia furnirelor din specii valoroase (cireş, nuc, paltin), a căror cerere a 
crescut. Oferta de furnire sintetice a crescut fără precedent, concurând astfel 
furnirul din lemn. 

Cererea de mobilier a crescut în ultimii 5 ani în ritmuri de 2-3% pe an, 
mai ales în ţările occidentale. La acoperirea cererilor de mobilier pe piaţa 
mondială a participat şi industria mobilei din România într-o competiţie 
nemaiîntâlnită. Pentru aceasta industria de mobilă din România şi-a schimbat 
în ultimii 10 ani peste 70% din structura de producţie, trecând de la fabricarea 
mobilierului specific pieţei CAER la fabricarea mobilierului solicitat pe piaţa 
occidentală, proces în care se află şi în prezent. Pe piaţa occidentală, România 
exportă preponderent mobilier din lemn masiv sau constituit din elemente din 
lemn masiv şi plăci furniruite. 

Pe piaţa Federaţiei Ruse şi a celorlalte state membre în CSI, în ultima 
perioadă se preferă mobilierul care conţine o pondere mare din lemn masiv şi 
mobilierul stil, care înglobează mai multă creaţie şi muncă vie. Pe celelalte 
pieţe externe (Ungaria, Cehia, Japonia, Slovacia şi ţările desprinse din fosta 
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Iugoslavie) se preferă mobilierul combinat din lemn masiv şi din plăci 
stratificate din lemn. 

Cererile de mobilier sunt diferite, de la piaţă la piaţă, şi se modifică 
periodic în funcţie de conjunctură. Dar, din informaţiile obţinute cu ocazia 
participării specialiştilor români la târgurile internaţionale de mobilă şi din 
studiile de piaţă efectuate de institutele de specialitate, a rezultat că până în 
prezent, consumul de mobilier pe principalele pieţe europene s-a orientat, în 
general, spre următoarele grupe de produse: 

- mobilier tapiţat cu stofe de bumbac şi cu piele; 
- mobilier din panouri din lemn masiv de răşinoase, fag, plop. arţar, 

mesteacăn; 
- mobilier pentru spaţii de locuit, birouri şi spaţii comerciale, fabricat din 

plăci din aşchii sau fibre de lemn acoperite cu furnire sintetice; 
- mobilier executat din lemn în combinaţie cu metal, sticlă, oglinzi şi 

mase 
- plastice. În general, producătorii români de mobilă care şi-au adaptat 

capacităţile de producţie la cererile pieţei au înregistrat rezultate 
foarte bune. 

Diagnoza sectorului industriei lemnului în perioada 1989-2001 

Puncte tari: 

• Tradiţie şi experienţă îndelungată în industria de exploatare şi 
prelucrare a lemnului; 

• Diversitatea mare a produselor din nomenclatorul de fabricaţie (peste 
25 mii produse diferite); 

• Existenţa din abundenţă a personalului competitiv, cu abilităţi 
deosebite de a învăţa; 

• Răspândirea societăţilor comerciale de prelucrare a lemnului pe întreg 
teritoriul ţării şi existenţa multiplelor posibilităţi de cooperare în 
producţie 

Puncte slabe: 

• Lipsa unor reglementări unitare privind gestionarea şi circularea 
materialului lemnos; 

• Dotarea unui important număr de capacităţi de producţie din industria 
lemnului cu echipamente şi tehnologii învechite, neperformante care 
favorizează risipa; 

• Specializarea redusa a capacităţilor de producţie în funcţiune şi 
cooperarea slabă între unităţile de producţie din industria mobilei; 

• Interesul scăzut al agenţilor economici în valorificarea reziduurilor din 
lemn, în special rumeguş, fapt ce face ca aceste reziduuri să fie 
depozitate haotic, de regulă pe malurile cursurilor de apa aducându-
se în acest fel prejudicii componentelor de mediu; 

• Exploatarea masei lemnoase preponderent în zonele unde există 
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drumuri forestiere şi cursuri de apă, fapt ce afectează malurile 
acestora; 

• Capabilitatea redusă a unor producători de a realiza produse 
competitive sub aspectul finisajului, preciziei de execuţie şi diversităţii 
sortimentale. 

Avantaje comparative şi competitive 
a) Dintre principalele avantaje comparative pe care le putem identifica, 

menţionăm: 
• Industria lemnului naţională beneficiază de o bază materială 

importantă, remarcabilă atât prin cantitatea, dar şi prin calitatea şi 
gama diversificată de esenţe de material lemnos recoltabil din 
fondul naţional forestier; 

• Acest sector de activitate şi-a afirmat, în decursul mai multor 
decenii, posibilitatea de a desface produse de calitate pe piaţa 
externă în condiţii profitabile, fapt ce a fost folosit pentru 
echilibrarea balanţei comerciale şi de plăţi externe; 

b) Avantajele competitive pe care România Ie-a demonstrat pe piaţa 
externă pe o perioadă îndelungată pot fi reactivate. Recucerirea unor 
pieţe tradiţionale de desfacere, care au fost menţionate anterior prin: 
• Existenţa unei reţele extinse de fabrici şi, în primul rând, a 

resurselor umane necesare, respectiv personal muncitor, la un 
nivel înalt de pregătire profesională, cu o experienţă îndelungată în 
domeniu, ia costuri mult sub limita inferioară celei din ţările 
dezvoltate exportatoare de produse similare; 

• Înaltul nivel al muncii de cercetare-inovare încorporată în pro-
dusele de lemn, promovată de comunitatea ştiinţifică, constituită 
din instituţii de cercetare-dezvoltare şi din societăţi comerciale cu 
activitate de cercetare-inovare. 

Trebuie menţionat că, în viitor, aceste avantaje vor putea fi potenţate 
sau, dimpotrivă, diminuate de oportunităţile sau constrângerile desprinse din 
Acordul de Asociere la UE şi din obiectivele strategice ale UE, după cum 
urmează: 

Oportunităţi 
• Accesul liber la asistenţa comunitară pentru transformarea structurală 

a sectoarelor industriale pentru a face faţă concurenţei din interiorul 
UE, având în vedere existenţa în cadrul industriei lemnului din 
România a unor sectoare energofage, cum sunt plăcile din aşchii şi 
din fibre de lemn. 

• Valorificarea avantajelor asimetrice ale domeniului în activitatea de 
comerţ exterior cu ţările din UE. 

• Protecţia proprietăţii intelectuale româneşti prin înregistrarea 
invenţiilor şi modelelor de produse proprii la organismele UE de 
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invenţii şi mărci. 
• Amplificarea procesului de transfer tehnologic şi know-how din ţările 

UE în România. 
• Întărirea colaborării între firmele româneşti şi firmele din ţările UE, 

inclusiv în domeniu) participării în comun la licitaţiile publice 
internaţionale. 

• Valorificarea avantajelor de care beneficiază România care dispune 
de forţa de muncă calificată şi competitivă pe plan internaţional. 

Constrângeri 
Prin semnarea Acordului de Asociere a României la Comunităţile 

Europene şi statele membre ale acestora, acord aprobat prin Legea nr. 
20/1993, România şi-a asumat o serie de responsabilităţi care decurg din 
prevederile art. 14.3, respectiv 26.1, astfel: 

• Renunţarea la restricţiile cantitative la exportul în comunitate sau la 
orice măsuri cu caracter echivalent odată cu intrarea în vigoare a 
Acordului. 

• Restricţii la export aplicate anumitor produse, care includeau şi unele 
produse din lemn, urmau să fie înlăturate progresiv, conform unui 
calendar. Restricţiile în domeniul exportului produselor industriei 
lemnului au fost înlăturate în totalitate la 1 ianuarie 1998. Între 
România şi statele comunitare nu vor fi introduse noi taxe vamale la 
import sau export sau taxe cu efect echivalent, iar cele existente nu 
vor fi majorate. 

Ca urmare a acestor prevederi exportul de produse lemnoase a fost 
liberalizat, ducând ca prim-efect la creşterea exportului de produse lemnoase 
brute. Acest fapt a creat greutăţi în aprovizionarea cu materii prime de calitate 
a industriei prelucrătoare (în special pe cea din domeniul furnirelor, placajelor 
şi mobilierului). 

• Depunerea unui efort consistent pentru armonizarea legislaţiei interne 
cu cea comunitară şi introducerea de măsuri legislative pentru 
aplicarea corectă a acesteia. 

• Creşterea concurenţei pe piaţa internă cu produsele din ţările UE, ca 
urmare a liberalizării importurilor şi reducerea taxelor vamale la 
import. 

• Necesitatea adaptării produselor la exigenţele şi normele de calitate 
ale pieţelor comunitare. 

• Adaptarea procedurilor de raportare şi difuzare a informaţiilor asupra 
indicatorilor sectorului conform uzanţelor Comunităţii Europene. 

10.2. Ipoteze şi scenarii 

Prognoza evoluţiei principalilor indicatori economici din industria lemnului 
pe termen mediu şi lung (2001-2010) 
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Estimarea evoluţiei principalilor indicatori economici din industria 
lemnului s-a făcut pe baza următoarelor ipoteze: 

• Existenţa unui important segment de piaţă a produselor din lemn şi 
perspectiva dezvoltării pieţelor internă şi externă a domeniului de 
utilizare a lemnului. 

• Perspectiva asigurării în mai bune condiţii a materiilor prime de bază 
pentru industria de prelucrare a lemnului. 

• Perspectiva înzestrării întreprinderilor de industrializare a lemnului cu 
echipamente şi tehnologii din ce în ce mai performante. 

• Creşterea gradului de valorificare a lemnului prin dezvoltarea cu 
prioritate a capacităţilor de producţie superior prelucrătoare şi altele. 

Având în vedere cele de mai sus, estimăm următoarea evoluţie a indica-
torilor principali din industria lemnului până în anul 2010 (tabelul nr. 19). 

 
Tabelul nr. 19 

Estimarea evoluţiei capacităţilor de producţie, a producţiei fizice 

şi a gradului de acoperire a acestor capacităţi, în industria 

lemnului în perioada 2000-2010 
Anul 2000 2001 2004 2005 2010 

Cherestea 

- Capacitatea de producţie (mii. mc) 

- Producţie (mii. mc) 

- Grad de acoperire a capacităţii (ori) 

 

6,1  

4,1 

1,49 

 

6,1  

3,7 

1,65 

 

5,5  

4,3 

1,28 

 

5,5 

4,4 

1,25 

 

5,5  

4,5  

1,22 

Furnir 

- Capacitate de producţie (mii. mp) 

- Producţie (mii. mp) 

- Grad de acoperire a capacităţii (ori) 

 

53,5 

19,5 

2,74 

 

61 

23,8 

2,56 

 

63 

40 

1,57 

 

63 

40 

1,57 

 

65 

50 

1,30 

Placaj 

- Capacitate de producţie (mii. mc) 

- Producţie (mii. mc) 

- Grad de acoperire a capacităţii (ori) 

 

148,5 

71,9 

2,06 

 

148, 

5 82 

1,81 

 

155 

95 

1,63 

 

155 

100 

1,55 

 

160  

125 

1,28 

PAL 

- Capacitate de producţie (mii. mc) 

- Producţie (mii. mc) 

- Grad de acoperire a capacităţii (ori) 

 

190 

132 

1,44 

 

190 

140 

1,36 

 

500 

450 

1,11 

 

500 

450 

1,11 

 

700  

650 

1,08 

MDF 

- Capacitate de producţie (mii. mc) 

- Producţie (mii. mc) 

- Grad de acoperire a capacităţii (ori) 

 

130 

50,4 

2,58 

 

260 

195,6 

1,33 

 

260 

235 

1,11 

 

260 

235 

1,11 

 

360  

325 

1,11 

Parchet din lemn masiv şi stratificat 

- Capacitate de producţie (mii. mp) 

- Producţie (mii. mp) 

- Grad de acoperire a capacităţii (ori) 

 

4,2  

3,2 

1,31 

 

4,6  

4,3 

1,07 

 

5,2  

4,5 

1,16 

 

5,2  

4,6 

1,13 

 

5,5 

5 

1,10 

Mobilier 

- Capacitate de producţie (mii. USD) 

- Producţie (mii. USD) 

- Grad de acoperire a capacităţii (ori) 

 

880 

608 

1,45 

 

890 

620 

1,43 

 

1000 

745 

1,34 

 

1030 

780 

1,32 

 

1400 

1140 

1,23 

Sursa: MIR. 

 



 

 

 

628 

Proiectarea evoluţiei producţiei de mobilier se bazează pe următoarele 
considerente: 

- necesitatea dezvoltării pieţei interne, cu precădere printr-o ofertă de 
produse accesibilă unei largi mase de consumatori, în special 
adresată celor cu venituri medii, în condiţiile în care este previzibilă o 
creştere economică anuală de 4-5%; 

- menţinerea clienţilor tradiţionali şi atragerea de noi clienţi pe pieţele 
vestice, pe pieţele ţărilor vecine, a celor americane şi orientale, permi-
ţând astfel 6 creştere anuală a exporturilor pe aceste relaţii cu 2-3%; 

- reintrarea pe pieţele ţărilor CSI a căror potenţial de absorbţie a 
mobilierului românesc, similar cu cel vândut pe pieţele vestice, ar 
putea asigura o apropiere a vânzărilor de valoarea realizată în 1989. 

În aceste condiţii, evoluţia principalilor indicatori ai producţiei de mobilă 
la orizontul anului 2010 ar arăta astfel: 

 

Evoluţia principalilor indicatori ai producţiei de mobilă  

la orizontul anului 2010 

 
Indicatorul UM 1989 2001 2005 2010 

Volumul producţiei Mil. USD 675 640 780 1120 

% 199 95 116 166 

Volumul exportului Mil. USD 465 500 650 820 

% 100 108 140 176 

Ponderea exportului din 

Producţia totală 

% 69 78 83 73 

Volumul vânzărilor pe piaţa 

Internă 

Mil. USD 210 140 230 300 

% 100 67 110 143 

Numărul de salariaţi Mii pers. 202,0 104,3 110,0 115,0 

% 100 52 55 57 

Productivitatea muncii Mil. USD/om-an 3,34 6,14 7,09 9,74 

% 100 184 212 292 

Sursa: MIR. 

 

10.3. Măsuri şi instrumente 

Pentru realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a industriei 
lemnului pe termen mediu şi lung, în condiţiile în care nu toate mecanismele 
economiei de piaţă funcţionează normal în sectorul industrial, se impune 
intervenţia factorului politic (statului) pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor 
existente. 
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Pentru dezvoltarea într-un ritm susţinut a industriei lemnului şi pentru 
creşterea permanentă a gradului de valorificare a materialului lemnos este 
necesară adoptarea următoarelor politici industriale: 

• Perfecţionarea sistemului de acces a operatorilor economici la 
resursele de masă lemnoasă prin îmbunătăţirea reglementărilor în 
vigoare; 

• Reglementarea separării operative a activităţilor competitive de cele 
necompetitive din industria lemnului şi eliminarea de pe piaţă a 
operatorilor economici separaţi ca ineficienţi; 

• Orientarea spre mijloace permise a operatorilor economici potenţial 
performanţi pentru modernizarea capacităţilor de producţie şi 
creşterea competitivităţii produselor lemnoase; 

• Sprijinirea activităţilor de cercetare-dezvoltare pentru realizarea 
obiectivelor strategice de dezvoltare a industriei lemnului; 

• Actualizarea şi îmbunătăţirea actelor normative specifice în vederea 
îmbunătăţirii mediului de afaceri în industria lemnului; 

• Îmbunătăţirea cadrului instituţional prin înfiinţarea Consiliului Naţional 
al Lemnului ca organizaţie neguvernamentală de utilitate publică; 

• Reglementarea respectării destinaţiei materialului lemnos conform 
standardelor tehnice în vigoare; 

• Încheierea unor acorduri interbancare şi promovarea unor facilităţi 
vamale reciproc avantajoase cu Federaţia Rusă în vederea relansării 
exportului de mobilier pe această piaţă; 

• Asigurarea prin contractele colective încheiate între patronate şi 
sindicate a masurilor necesare pentru recrutarea, pregătirea, 
perfecţionarea şi protecţia socială a personalului; 

• Protejarea industriei lemnului prin iniţierea unor măsuri permise de 
combatere a concurenţei neloiale, a procedurilor de dumping şi 
evaziune vamală; 

• Sprijinirea de către stat a promovării la export a produselor lemnoase 
şi în special a celor care înglobează valoare adăugată mare. 

Pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului lucrător are o impor-
tanţă deosebită pentru realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a 
industriei lemnului pe termen mediu şi lung. 

 



11. INDUSTRIA CELULOZEI, HÂRTIEI Şl CARTONULUI 

 

11.1. Starea actuală a industriei de celuloză, hârtie şi 

carton 

Principalele materii prime valorificate în cadrul sectorului sunt lemnul, 
utilizat la fabricarea pastelor fibroase celulozice şi maculatura. 

La fabricarea pastelor fibroase celulozice se foloseşte numai partea 
subţire a lemnului (8-30 cm diametru), lemnul din rărituri, precum şi deşeurile 
de la cherestea. 

Dacă în anul 1989 s-au consumat 3.814 mii m
3
 lemn, în anul 2001 s-au 

consumat 1.540 mii m
3
 reprezentând mai puţin de 10% din masa lemnoasă 

total exploatată. Prin transformarea lemnului în celuloză şi apoi în hârtie, gradul 
de valorificare creşte de 5 ori, astfel că în hârtia de scris dintr-un metru cub de 
lemn se obţine o valoare de peste 130 USD. 

Consumul de lemn a scăzut în special datorită scoaterii din fabricaţie a 
celulozelor chimice care se realizează cu un randament de numai 30%. 

Prin restructurarea producţiei realizată până în prezent s-au menţinut şi 
dezvoltat capacităţile care valorifică superior lemnul (semiceluloza şi celuloza 
sulfat). La aceste instalaţii s-au efectuat lucrări punctuale de modernizare, al 
căror efect s-a reflectat şi în scăderea consumului specific de lemn. 

Pentru perspectivă se au în vedere lucrări profunde de modernizare a 
tehnologiilor pentru alinierea consumurilor specifice la practica europeană şi de 
folosire a speciilor rapid crescătoare, în special lemnul de plop. În acest sens 
se propune realizarea de culturi speciale de lemn de plop destinate industriei 
de celuloză. 

Pentru industria de hârtii şi cartoane, maculatura constituie materia 
primă, în condiţiile în care aceasta este colectată, sortată şi ambalată pe 
sortimente. De aceea pe plan mondial există o preocupare intensă atât pentru 
colectarea maculaturii, cât şi pentru utilizarea acesteia. 

Motivaţia colectării şi folosirii maculaturii ţine atât de considerente 
economice cât şi ecologice. Maculatura înlocuieşte cu succes o parte din 
materialul fibros primar (obţinut din lemn), necesar la fabricarea produselor 
papetare, conservându-se astfel pădurea. 

Se estimează că în perioada următoare, în competiţia dintre fibrele 
primare şi cele secundare (maculatura), acestea din urmă vor cunoaşte un ritm 
mai mare în ceea ce priveşte utilizarea lor la fabricarea hârtiilor şi cartoanelor. 
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Pentru creşterea ratei de recuperare se au în vedere măsuri legislative şi 
organizatorice pentru colectarea şi sortarea maculaturii pe clase care să 
asigure extinderea gamei de hârtii la care se va putea folosi. 

Deoarece consumul de hârtie şi carton este redus, nu se poate asigura 
prin colectare întregul necesar de maculatură prevăzut pentru perioada 
următoare, de aceea va fi necesar să se completeze cu 100 mii t/an din import, 
la nivelul anului 2020. 

În vederea folosirii cantităţilor de maculatură prevăzute în programele pe 
termen mediu şi lung s-au realizat noi instalaţii de prelucrare a maculaturii. De 
asemenea sunt în curs de modernizare unele instalaţii existente şi chiar de 
realizare a noi linii moderne de prelucrare a maculaturii. Toate acestea vor 
asigura ca după anul 2005, peste 43% din materialul fibros folosit la fabricarea 
hârtiilor şi cartoanelor să fie constituit din maculatură. 

Din aceste considerente este necesară încurajarea prin legislaţie a 
consumului de maculatură, inclusiv din import, protejându-se astfel pădurea. 

Puncte tari şi puncte slabe ale industriei de celuloză şi hârtie 

Sectorul de celuloză şi hârtie prezintă următoarele puncte tari şi puncte 
slabe: 

Puncte tari: 

1.  Are asigurată sursa de materie primă lemnoasă la preţuri avan-
tajoase, deoarece se foloseşte lemnul subţire (8-30 cm diametru) 
precum şi deşeurile sau tocătura de la prelucrarea mecanică a 
lemnului; 

2. Prelucrează în prezent peste 150 mii tone/an maculatură, cu tendinţa 
de creştere la peste 300 mii t/an, în 2010; 

3. Are o tradiţie de peste 100 ani, concretizată şi în personal calificat; 
4. Există o tendinţă de creştere de cea 2 ori a consumului de produse 

papetare, în următorii 10 ani; 
5. O parte din instalaţii sunt viabile şi prin lucrări de modernizare cu 

costuri rezonabile pot fi aduse la nivel de competitivitate calitate/cost 
apropiat de cel european; 

6. Industria de celuloză asigură un important număr de locuri de munca. 
Puncte slabe: 

1. Există multe instalaţii de capacitate mică, sub limita de rentabilitate. O 
mare parte dintre acestea au fost deja oprite; 

2. Utilizarea redusă a capacităţilor de producţie; 
3. Productivitatea redusă, datorită unui număr încă mare de personal şi a 

lipsei sistemelor de automatizare a proceselor; 
4. Consumuri de materii prime şi mai ales energetice mari; 
5. Competitivitate scăzută la export, dar şi pe piaţa internă datorită 

raportului nefavorabil calitate/preţ; 
6. Surse importante de poluare a mediului, mai ales la fabricarea 
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celulozelor şi semicelulozei. 

11.2. Ipoteze şi scenarii 

Prognoza evoluţiei principalilor indicatori economici din industria lemnului 
pe termen mediu şi lung (2001-2010) 

Structura pe termen mediu şi lung a activităţilor din industria de celuloză 
şi hârtie depinde de: 

• evoluţia pieţei interne şi internaţionale a produselor papetare; 
• modul de asigurare a resurselor de materii prime; 
• evoluţia dotării tehnice a agenţilor economici din domeniu şi a 

nivelului de pregătire profesională a personalului. 
Tendinţele de evoluţie a pieţei produselor papetare sunt optimiste şi se 

bazează pe o piaţă stabilă, caracterizată printr-o mare diversitate şi o creştere 
permanentă a cererii de noi produse. 

Necesarul de lemn comercial (fără coajă) prognozat pentru perioada 
2001 -2020, va creşte de la cea 1,5 mil. m

3
, cât s-a consumat în 2001, la cca 

3,1 mil. m
3 
în 2020. Această valoare reprezintă cea 76 % din consumul de lemn 

al sectorului la nivelul anului 1988, anul cu cea mai mare producţie de celuloză. 
Din datele existente, rezultă că necesarul de lemn pentru celuloză, 

pentru anul 2020, depăşeşte disponibilul intern de masă lemnoasă, atât la 
răşinoase cât şi la foioase moi şi cum importul de lemn este ineficient, 
acoperirea deficitului de lemn se poate soluţiona prin realizarea de culturi de 
specii rapid crescătoare (plop, salcie), ce pot fi valorificate la fabricarea 
celulozei, după 10-11 ani. Celuloza astfel obţinută permite utilizarea într-o 
pondere mai mare, a acesteia, la fabricarea hârtiilor pentru carton ondulat. 
 

Tabelul nr. 20 

Prognoza necesarului de lemn pentru celuloză (în mil m
3
 lemn dens) 

 
Specia de lemn/ Societatea 

comercială 

Prognozat 

Realizat 

2001 

2004 2005 2010 2015 2020 

a) Răşinoase 1.096 1.340 1.460 1.720 1.785 1.790 

b) Foioase tari 242,0 305,0 520.0 535,0 585.0 660,0 

c) Foioase moi 202,0 315.0 525.0 640,0 700,0 685,0 

Total foioase 444,0 620,0 1.045,0 1.175,0 1.285,0 1.345,0 

Total lemn (a, b, c), fără coajă 1.540,0 1.960,0 2.505,0 2.895,0 3.070,0 3.135,0 

Total lemn (a, b, c), cu coajă 1.690,0 2.155,0 2.750,0 3.085,0 3.380,0 3.450,0 

Sursa. CEPROHART Brăila. 

 



 

 

633 

Creşterea producţiei de hârtii şi cartoane determină o creştere 
semnificativă a necesarului de maculatură de la 165 mil tone în 2001, la 385,0 
mii tone în 2020. 

Necesarul de maculatură pentru producţia de hârtii şi cartoane se va 
asigura la nivelul anului 2020 în proporţie de cea 74 % din ţară şi restul din 
import. 

Se estimează o creştere a importului de maculatură la 100 mii tone la 
nivelul anului 2020. 

În vederea asigurării necesarului crescând de maculatură, sunt necesare 
măsuri pentru creşterea gradului de colectare de la cea 33% în 2001 la cea 
36% în 2020. 

11.3. Măsuri şi instrumente 

Pentru realizarea acestor obiective este necesară adoptarea de către 
guvern şi celelalte instituţii ale statului a următoarelor politici şi măsuri vizând 
atât îmbunătăţirea şi completarea structurilor şi a reglementărilor legislative 
existente, cât şi promovarea unor mecanisme, instituţii şi măsuri instituţionale 
noi, specifice sectorului de celuloză şi hârtie, dar în contextul economic 
general. 

Susţinerea operatorilor economici potenţial performanţi competitivi pe 
piaţa internă şi internaţională prin: 

• Înlesnirea accesului acestora la resursele materiale, energetice şi 
financiare necesare pentru asigurarea producţiei şi investiţiilor; 

• utilizarea cu preponderenţă a hârtiilor autohtone de către instituţiile 
bugetare, eventual achiziţionarea acestora prin licitaţie publică 
deschisă; 

• scutiri de taxe vamale la importul de instalaţii şi echipamente de auto-
matizare pentru instalaţiile existente, modernizate sau noi, precum şi 
la importul de materii prime şi materiale care nu se produc în ţară; 

• scutirea sau eşalonarea plăţilor de TVA aferente investiţiilor realizate 
doar după primul an de funcţionare; 

• acordarea de tarife preferenţiale pentru consumatorii importanţi şi 
constanţi de energie electrică şi termică, conform practicii ţârilor 
scandinave; 

• reducerea taxelor şi contribuţiilor la diverse fonduri bugetare; 
• scutirea de impozit pe profitul reinvestit. 
Reglementarea separării activităţilor viabile de cele neviabile la socie-

tăţile cu capital majoritar de stat, cu scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe 
uzate fizic sau moral, în vederea valorificării lor prin vânzare şi creării de 
fonduri pentru investiţii; 

Atragerea de fonduri din partea organizaţiilor şi organismelor interna-
ţionale pentru realizarea de lucrări specifice de protecţia mediului, mai ales 
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acolo unde aceste investiţii sunt dificil de susţinut din punct de vedere 
economic; 

Trecerea de la organizarea licitaţiilor de masă lemnoasă pe picior la 
licitaţiile de vânzare din depozit a lemnului tăiat, sortat pe specii şi clase de 
calitate de către Regia Naţională a Pădurilor; 

Promovarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind încheierea 
contractelor de vânzare pe termen lung pentru lemnul tăiat şi sortat pe clase de 
calitate; 

Organizarea de licitaţii separate pentru lemnul de igienizare, destinat 
industriei celulozei, care acum rămâne în cea mai mare parte nevalorificată; 

Descurajarea prin toate mijloacele a exportului de lemn brut şi prelucrat 
sumar, în vederea asigurării industriei autohtone cu materia primă necesară; 

Obligativitatea exploatării întregului volum de masă lemnoasă aprobat 
anual pentru recoltare, atât pentru întreţinerea în mai bune condiţii a pădurilor, 
cât şi pentru valorificarea integrală a materialului lemnos recoltat, inclusiv a 
părţii destinate industriei celulozei (lemn subţire cu diametrul cuprins între 8-30 
cm, lemn din rărituri etc.). 

Promovarea şi încurajarea cooperării dintre comunităţile locale şi 
unităţile silvice de profil, în vederea utilizării terenurilor sărăturate, inundabile şi 
a altor terenuri improprii pentru agricultură din judeţele Brăila, Galaţi şi Tulcea 
pentru culturi de specii lemnoase rapid crescătoare (plop, salcie) posibil de 
valorificat după 10-11 ani pentru fabricarea celulozei şi combaterea secetei din 
zonele respective, prin: 

• punerea la dispoziţie a terenurilor adecvate acestui scop; 
• coordonarea împăduririlor şi asigurarea logisticii necesare să se 

realizeze prin ROMSILVA etc. 
Creşterea consumului de maculatură la fabricarea hârtiilor şi cartoanelor 

prin următoarele măsuri: 
• elaborarea unor acte normative specifice noi, aliniate celor din 

Uniunea Europeană, inclusiv prin amendarea OU nr. 16/2001 pentru 
stabilirea condiţiilor de colectare, sortare, ambalare, depozitare, 
transport şi consum a maculaturii; 

• stimularea activităţii de colectare selectivă a maculaturii atât de la 
populaţie, cât şi de la consumatorii instituţionali de produse papetare 
şi ambalaje, prin mass-media, prin comunităţile locale etc., cu 
asigurarea condiţiilor logistice necesare; 

• cointeresarea consumatorilor de maculatură care produc bunuri de 
larg consum prin acordarea unor facilităţi, ca de exemplu scutiri de 
TVA sau alte forme; 

• avizarea importului de maculatură pentru clasele l-IV din standardul 
românesc, conform prevederii HG 145/1995, cu precizarea că 
această maculatură constituie „materie primă” pentru industria de 
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hârtii şi cartoane. 
Armonizarea legislaţiei naţionale pentru protecţia mediului cu legislaţia 

Uniunii Europene specifice industriei de celuloză şi hârtie, şi cu nivelul 
tehnologic posibil de realizat de către unităţile din sector, cu un efort 
investiţional acceptabil; 

Susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare de ramură prin acordarea 
unor fonduri speciale pentru: 

- dotare cu aparatură modernă de investigare în vederea alinierii 
metodelor de analiză la prevederile legislaţiei Uniunii Europene; 

- actualizarea anuală a strategiei de restructurare şi dezvoltare a 
sectorului de celuloză şi hârtie în vederea alinierii acestuia la 
tendinţele naţionale şi internaţionale; 

- reactualizarea elementelor privind piaţa naţională şi internaţionala a 
produselor papetare în vederea fundamentării previziunilor privind 
cererea şi oferta; 

- elaborarea unor proiecte sau studii de fezabilitate pentru fiecare 
obiectiv de investiţie care să fundamenteze succint oportunitatea şi 
eficienţa fiecărui proiect, şi care ar urma să facă obiectul acţiunilor 
promoţionale pentru atragerea investitorilor autohtoni şi străini, sau 
alte surse atrase. 

CONCLUZII Şi PROPUNERI 
• industria lemnului din România este viabilă şi desfăşoară activităţi 

profitabile; 
• În prezent, în industria lemnului, are loc în continuare un amplu 

proces de restructurare şi modernizare a capacităţilor de producţie, 
având drept scop creşterea eficienţei economice în acest sector 
industrial; 

• În industria lemnului, se realizează produse competitive pe piaţa 
internaţională, având asigurate materiile prime de bază din ţară; 

• Prin îndelungate eforturi, industria lemnului a câştigat un important 
segment de piaţă internaţională de desfacere, pe care cu eforturi 
rezonabile îl poate lărgi astfel încât exportul de produse lemnoase să 
crească în continuare. 

• Prin adoptarea acquis-ului european şi prin alinierea standardelor 
tehnice din industria lemnului la Standardele europene, va creşte 
gradul de internaţionalizare a afacerilor în acest important sector de 
activitate; 

• Pentru dezvoltarea într-un ritm accelerat a industriei lemnului pe 
termen mediu şi lung, este necesar sprijinul autorităţilor de stat în 
limitele permise de legislaţia în vigoare. 
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INTRODUCERE 

 

Complexitatea şi particularităţile procesului de tranziţie de la economia de 
comandă la economia de piaţă, controversele generate de adaptarea legislaţiei, 
a structurilor instituţionale şi a mecanismelor de cooperare şi investiţie la 
condiţiile comunitare i-au determinat pe autorii studiului „Strategia fiscal-
bugetară a României în perspectiva integrării în structurile europene” să facă o 
analiză aprofundată nu numai a eficienţei instrumentelor şi metodelor folosite de 
autorităţile naţionale pentru realizarea obiectivelor de aderare, dar şi a 
sistemului finanţelor publice în ansamblu, a impactului restructurării 
subsistemelor de impozitare şi de alocare, de redistribuire a veniturilor bugetare 
în special. 

Din aceste puncte de vedere, în studiul prezentat se evaluează costurile 
întârzierii reformei şi ale slăbiciunii manifestate de decidenţi în sancţionarea 
evaziunii fiscale şi a gestionării ineficiente a resurselor, se atrage atenţia 
asupra consecinţelor pe termen lung, economice şi sociale (implicit sub 
aspectul relaţiilor cu exteriorul), ale majorării impozitelor şi taxelor creditării 
pierderilor nejustificate şi indisciplinei în achitarea obligaţiilor fiscale. 

Conform strategiei naţionale de aderare la Uniunea Europeană, 
cercetătorii autori ai studiului pun, în această situaţie, un accent deosebit pe 
necesitatea de a se trece cât mai repede la restructurarea sistemului fiscal şi de 
împărţire a veniturilor bugetare, pe principii moderne, astfel încât să se asigure 
un tratament nediscriminatoriu al contribuabililor şi beneficiarilor de resurse, 
persoane fizice şi juridice, române şi străine, şi sporirea veniturilor pentru 
activităţile şi investiţiile de interes public.  

În acest sens, concluziile desprinse converg spre reconsiderarea 
raportului dintre ponderea impozitelor indirecte şi directe în totalul veniturilor 
bugetare, sugerându-se echilibrarea aportului acestora, armonizarea taxei pe 
valoarea adăugată şi a accizelor cu standardele occidentale, reaşezarea 
impozitelor directe, urmărindu-se stimularea competiţiei şi îmbunătăţirea 
performanţelor economice şi a protecţiei sociale. 



Capitolul 1 

Obiectivele strategice ale politicii fiscal-bugetare în 

perspectiva integrării în structurile europene 

 

Dispoziţiile Tratatului Uniunii Europene prevăd instaurarea unei politici 
monetare unice în Europa unită, dar cu toate acestea, în materie de politică 
fiscală şi bugetară, nu s-a trasat nici o directivă comparabilă. În condiţiile 
actuale, în absenţa unui buget comunitar cu atribuţii intervenţioniste, coerenţa 
politicilor economice în Europa obligă la o oarecare corelare a politicilor fiscale 
şi bugetare, alături de respectarea obligaţiilor fixate prin tratat cu privire la 
limitarea deficitelor bugetare. 

În perspectiva desăvârşirii integrării europene, pot fi conturate, în 
domeniul fiscal-bugetar, câteva obiective strategice generale: 

 coordonarea (corelarea) politicilor bugetare ale statelor membre; 

 armonizarea politicilor fiscale; 

 crearea unei instituţii la nivel european cu atribuţii fiscale şi 
bugetare. 

În cadrul fiecăruia dintre obiectivele de mai sus, pot fi formulate obiective 
parţiale (subobiective), care să reprezinte în timp, etape în atingerea ţelului 
general urmărit. 

În paralel cu obiectivele fiscal-bugetare generale (la nivelul UE) şi în 
strânsă legătură cu acestea, trebuie formulate şi aplicate obiective strategice la 
nivelul fiecărei ţări membre sau care îşi propune să adere la UE. Pentru a 
contura obiectivele concrete, proprii fiecărei ţări, este necesară evaluarea şi 
analiza situaţiei la nivel european, pentru a se putea formula cu claritate ţelul 
final şi mijloacele concrete de realizare a acestuia. De asemenea, trebuie să se 
aibă în vedere şi soluţionarea adecvată a eventualelor dificultăţi care există sau 
care pot apărea pe parcurs. 

1. 1. Corelarea politicilor bugetare 

1.1.1. Aspecte privind necesitatea corelării politicilor bugetare 

În privinţa politicilor bugetare este necesară, pe de o parte, corelarea 
politicilor bugetare ale statelor membre, iar pe de altă parte, coordonarea aces-
tora cu politica bugetară a Comunităţii în ansamblul său. Coordonarea 
politicilor bugetare se conturează a fi un obiectiv relativ dificil de atins, 
deoarece trebuie raportată la autonomia bugetară a statelor membre, dar 
posibil de realizat, având în vedere apropierea situaţiilor bugetare din ţările 
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europene (membre ale CE şi în curs de aderare).    

La prima vedere, se poate considera că într-o economie integrată, 
politica bugetară poate avea un impact pozitiv asupra soldului curent al 
balanţei de plăţi. Totuşi, acest raţionament este inexact pentru fiecare din 
statele membre, deoarece ele sunt în situaţia în care, pe de o parte, echilibrul 
exterior nu este o piedică pe termen mediu, iar pe de altă parte, existenţa unei 
monede unice sau cu parităţi fixe conferă politicii bugetare o mai redusă 
eficacitate asupra acestui obiectiv pe termen lung. 

Apare deci frapantă contradicţia dintre necesitatea unei politici bugetare 
comunitare orientată spre exterior, pentru a se substitui instrumentului pe care 
îl reprezintă rata de schimb şi politicile bugetare naţionale care nu au interesul 
de a ţine seama de echilibrul exterior. Or, în absenţa unui buget comunitar 
puternic, politica bugetară va fi constituită din diversele politici naţionale. În 
aceste condiţii este accentuat riscul ca fiecare ţară să fie tentată să acţioneze 
astfel încât, toleranţa politicii sale bugetare să fie suportată de celelalte ţări; sau 
invers, să adopte politica „pasagerului clandestin”, urmărind să profite de 
politica bugetară activă a vecinilor săi. În această ipoteză, fiecare ţară, 
confruntată cu dilema dintre avantajele unei reduceri a şomajului şi costurile 
unei amplificări a anticipaţiilor inflaţioniste, speră să profite de efectele pozitive 
ale politicii bugetare expansioniste ale ţărilor vecine asupra gradului de 
ocupare a forţei de muncă din ţara sa. În situaţia opusă, în caz de dezechilibru 
exterior curent al Uniunii, fiecare ţară riscă să aştepte aplicarea în ţările vecine 
a unei politici bugetare restrictive şi deci penalizantă pentru echilibrul intern. 
Dacă doi sau mai mulţi actori adoptă comportamentul „pasagerului clandestin” 
(sau al „călăreţului liber”) externalităţile determinate de politicile aplicate nu 
sunt pe deplin exploatate, iar soluţia acestor comportamente necooperante 
este suboptimală. 

Direcţionarea politicii bugetare spre obiectivul de echilibru extern ar 
părea subordonată punerii în aplicare a mecanismelor vizând integrarea, 
precum creşterea bugetului comunitar sau manifestarea rolului decizional 
sporit al consiliului de miniştri ai economiei. Dacă bugetele rămân 
preponderent naţionale, policy mix-ul european (care presupune influenţa 
politicii bugetare asupra echilibrului extern) are şanse reduse de a fi pus în 
practică. Din contră, pentru ceea ce înseamnă influenţa politicii de stabilizare 
asupra echilibrului intern, corelarea apare posibilă şi cu atât mai mult 
practicabilă, cu cât situaţiile bugetare ale statelor membre sunt apropiate. 

Pentru eficientizarea politicilor bugetare naţionale, în condiţiile unei 
Europe unite, considerăm necesară respectarea autonomiei bugetare a statelor 
membre, în paralel cu corelarea strictă a acestor politici în materie de 
stabilizare. 

Într-adevăr, dacă funcţiilor de alocare şi redistribuire (corespunzător 
funcţiilor remarcate de Richard şi Peggy Musgrave: alocare, redistribuire, 
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stabilizare) li se poate atribui o oarecare autonomie, cea de a treia funcţie, cea 
de stabilizare, trebuie îndeplinită în mod concertat de toate statele membre şi 
de cele în curs de aderare. 

 

 Funcţiile de alocare şi redistribuire versus corelarea  
politicii bugetare 
Private de autonomia monetară şi din ce în ce mai restrânse în 

capacitatea de a-şi exercita puterea în materie de reglementare economică, 
statele au tendinţa ca într-o Europă integrată, să-şi menţină autoritatea care le 
revine în plan bugetar. Astfel, considerăm că ele însele trebuie să dispună de 
modul de alocare a resurselor în economie; repartizarea creditelor bugetare 
între diversele sectoare economice ar trebui să rămână o responsabilitate 
majoră a politicii bugetare pe plan intern. De altfel, funcţia de alocare a 
resurselor publice nu necesită o corelare strictă între state. 

În prezent, încă nu se prevede corelarea la nivel european a politicilor 
bugetare naţionale din acest punct de vedere. 

În perspectiva configurării unei politici bugetare unitare, apreciem că va 
deveni esenţial ca bugetele naţionale să prevadă fonduri similare (ca de 
exemplu pentru transporturi, agricultură etc.); sub acest aspect este posibilă 
coordonarea spontană într-o oarecare măsură, fără un control bugetar specific. 

În ceea ce priveşte funcţia de redistribuire îndeplinită de bugetele 
naţionale, va putea şi aceasta să nu intre în preocupările imediate privind 
coordonarea comunitară. Echitatea sistemului fiscal va rămâne, în mod 
special, în competenţa fiecărui stat, sub rezerva armonizării fiscale. 

 

 Funcţia de stabilizare în condiţiile corelării politicilor bugetare  
Spre deosebire de primele două, funcţia de stabilizare a conjuncturii 

necesită într-adevăr o politică bugetară comunitară unitară. Apreciem că 
această necesitate decurge din cel puţin trei factori: 

 respectarea de către toate statele a aceluiaşi nivel al ratei dobânzii, 
care în mod firesc este influenţată de politica bugetară naţională; 

 existenţa unei rate de schimb unice în relaţiile cu celelalte ţări; 

 integrarea crescândă a pieţelor bunurilor şi serviciilor, care se 
conturează ca un factor major, cel puţin pe termen scurt şi mediu. 

Această integrare împiedică relansări bugetare izolate, deoarece jocul 
spontan al stabilizatorilor automaţi acţionează în conjuncturi care nu sunt 
corelate.  

Constituirea unei zone economice mai integrate, accentuează pe termen 
mediu ecartul dintre influenţele din ce în ce mai mari, importate din fiecare stat 
şi influenţele dinspre ansamblul UE spre state, acestea din urmă menţinându-
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se limitate. În cadrul acestui flux de influenţe, printre componentele cele mai 
active se numără: importurile, economiile şi impozitele.  

În absenţa unui buget comunitar stabilizator, funcţia de stabilizare a 
politicii bugetare este asigurată de către fiecare stat membru, cu condiţia ca 
soldul bugetar să fie omogen pe teritoriul Uniunii, adică să aibă aceeaşi 
amploare în toate statele membre. 

 În scopul unei eficienţe cât mai ridicate, considerăm că statele ar trebui 
să renunţe la posibilitatea discreţionară de a decide singure asupra unei 
relansări bugetare. Implementarea coordonării ar putea lua mult timp şi ar 
apare obiecţia că relansarea ar putea fi desincronizată în raport cu nevoile 
economiei fiecărui stat. Totodată, apreciem că într-o Europă integrată, 
conjuncturile naţionale ar putea să evolueze în paralel, determinând astfel 
statele membre să dorească o politică bugetară globală unitară. 

1.1.2. Aspecte ale politicii bugetare în condiţiile corelării 
la nivel european 

În ceea ce priveşte politica bugetară, în cea mai mare parte a ţărilor 
Uniunii, se remarcă aceleaşi tendinţe şi anume: 

 creşterea mai accentuată a ponderii cheltuielilor bugetare în cadrul 
PIB, comparativ cu sporirea ponderii prelevărilor obligatorii în PIB; 

 încercarea de reducere a deficitelor şi a datoriei publice în ciuda 
relansării economice; 

 acordarea unui loc prioritar luptei împotriva şomajului şi necesităţii de 
a utiliza pârghia bugetară pentru relansarea (fie şi moderată) a 
economiei. 

 

 Gradul intervenţiilor publice în UE 
Începând din anii '70, se remarcă o creştere a intervenţiilor publice în 

statele europene, comparativ cu Statele Unite şi Japonia. În anul 1991, 
prelevările obligatorii reprezentau 40,1% din PIB-ul comunitar, faţă de o rată a 
fiscalităţii de aproximativ 29% în SUA şi 27% în Japonia. Indiferent de 
conjunctura economică, încă din anii '70, la aceste niveluri ale ratei presiunii 
fiscale, s-au adăugat deficite publice ridicate, mai ales în statele europene. 
Astfel, în anul 1989, caracterizat printr-o creştere economică accentuată, 
deficitele europene se ridicau la 2,6% din PIB, iar în SUA la 1,5% din PNB în 
perioada de încetinire a creşterii din 1992, deficitele reprezentau 5,4% din PIB 
în Europa, faţă de 4,7% din PNB în SUA. Ecarturile privitoare la ponderea 
cheltuielilor publice în PIB, respectiv în PNB, au fost şi mai accentuate. 

În ceea ce priveşte statele europene, situaţia este destul de diferenţiată 
în legătură cu gradul de intervenţie publică în economie. După anii '80, a avut 
loc o apropiere puternică, în sensul că prelevările obligatorii au crescut foarte 
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mult în acele ţări unde se înregistrau niveluri scăzute (este vorba în special de 
ţările din Europa de Sud). Această evoluţie se explică printr-un larg fenomen 
de modernizare şi înzestrare cu echipamente tehnice în domeniul public 
(spitale, infrastructura transporturilor, telecomunicaţii etc.). În ţările care deja 
înregistrau rate înalte ale presiunii fiscale, s-au menţinut (în anii '80) aceste 
niveluri, pentru ca după 1991, acestea să continue tendinţa de creştere. 
Explicaţia poate fi aceea că dorinţa de stabilizare a presiunii fiscale a fost 
percepută tot mai mult ca un factor de degradare a competitivităţii, ceea ce a 
agravat situaţia de stagnare (sau criză) de la începutul anilor '80. 

 

 Încercarea de reducere a deficitelor 
La sfârşitul anilor '80, politicile bugetare europene au manifestat o mare 

convergenţă privind obiectivul de reducere a datoriei publice şi deci a 
deficitelor publice, pentru a asigura noi marje de manevră strategiilor bugetare. 
Această convergenţă a fost accentuată de stabilirea criteriilor ce trebuie 
respectate pentru adoptarea monedei unice şi de necesitatea de a garanta 
credibilitatea monedei europene printr-o politică bugetară rezonabilă. Dincolo 
de aceste raţiuni conjuncturale, consecinţele efectului „bulgărelui de zăpadă” 
au îngrijorat guvernele, cu atât mai mult cu cât dezinflaţia din anii 1985-1986 nu 
a permis speranţa că datoria publică ar putea să se reducă prin jocul 
deprecierii monetare. Într-adevăr, creşterea continuă a îndatorării are drept 
consecinţă privarea, puţin câte puţin, a guvernelor de a avea o marjă de 
manevră. Eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare s-au lovit de sarcina 
sporită a datoriei. De fapt, dacă cheltuielile publice primare, în afara sarcinii 
datoriei, s-au diminuat în toate ţările (cu excepţia Spaniei şi Italiei), nu acelaşi 
lucru s-a petrecut cu cheltuielile publice totale, cuprinzând şi sarcina dobânzii 
(serviciul datoriei publice). 

Pe total, începând din 1990, reunificarea Germaniei şi creşterea ratei 
dobânzii care a urmat, a antrenat împreună cu stagnarea economică, o 
creştere rapidă a deficitelor publice, fapt ce a făcut dificilă respectarea criteriilor 
stabilite prin Tratatul de la Maastricht.  

Marjele de manevră sunt cu atât mai necesare, cu cât, pentru anii 
următori, se contura perspectiva creşterii cheltuielilor publice în Europa. 
Proporţia persoanelor în vârstă este în creştere, ceea ce accentuează 
dezechilibrele actuale ale raportului dintre persoanele active şi cele inactive, 
determinând guvernele să arbitreze între o deteriorare a protecţiei sociale şi o 
creştere a impozitelor. În ciuda reducerii populaţiei tinere, se prevede o 
creştere a cheltuielilor de educaţie, datorită sporirii taxelor de şcolarizare şi 
exigenţelor privind calitatea actului de învăţământ. De altfel, recentele evoluţii 
geostrategice nu autorizează pentru viitorul apropiat (cum s-a crezut la 
începutul anilor '90), o reducere sensibilă a cheltuielilor militare în ţările 
occidentale; doar o abordare globală a problemelor militare, concretizată printr-
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o punere în comun a mijloacelor, ar putea permite fiecărei ţări europene să-şi 
reducă eforturile proprii în folosul păcii mondiale. 

 Eforturile bugetare din ultimii ani vor trebui făcute în continuare. Cât 
priveşte remunerarea funcţionarilor, redusă în anii '80, va necesita o creştere în 
revanşă în anii următori, din considerente sociale sau economice.  

Statele membre au deopotrivă grija pentru respectarea rigorii bugetare şi 
pentru ca tendinţele structurale să continue, în sensul unei accentuări a 
intervenţiilor publice. Aceste concepţii nu le împiedică să rămână sensibile la 
neplăcerile rigorii bugetare în perioadele de stagnare economică. 

 

 Consecinţele necesităţii ocazionale ale unei politici bugetare active 
În anul 1993, derapajele bugetare au arătat, că dincolo de jocul stabiliza-

torilor automaţi, statele membre au estimat că menţinerea orientărilor bugetare 
restrictive ar fi avut un efect recesionist intolerabil în perioada de şomaj şi 
stagnare, (din cauza reculului producţiei). 

Dogmatismul bugetar care vizează sistematic echilibrul bugetar sau, 
lunar un echilibru primar, susceptibil de a stabiliza „efectul bulgărelui de 
zăpadă”, nu există deci în ţările membre; el nu subzistă decât la nivelul 
bugetului comunitar. Invers, chiar dacă dezbaterile economice (uneori extreme) 
asupra eficacităţii şi legitimităţii unei politici bugetare discreţionare, 
influenţează atitudinile politice, nici un partid nu critică în prezent formulărilor 
radicale ale teoremei lui Haavelmo, conform căreia, o creştere echivalentă a 
cheltuielilor şi veniturilor publice duce la o creştere de aceeaşi amploare a 
produsului intern brut. 

În ciuda respingerii teoriilor extreme, consensul nu este total. În 
particular, adversarii politicilor bugetare intervenţioniste nu vor fi lipsiţi de 
argumente într-o Europă integrată, pentru a explica faptul că, (într-o abordare 
keynesiană), politica bugetară pierde din eficacitatea sa, dacă nu este însoţită 
de o politică monetară adecvată. Nici un stat nu poate impune el singur 
această politică monetară adecvată. 

De altfel, problema deficitului public este în mod fundamental, o 
problemă de arbitraj intertemporal; din punct de vedere politic, acest arbitraj 
poate să nu fie consensual. Într-adevăr, (aşa cum Ricardo a arătat-o deja prin 
principiul „echivalenţei”), orice renunţare la finanţarea prin impozit, reportează 
sarcina asupra generaţiilor viitoare prin intermediul împrumutului. În această 
privinţă, nu este sigur că toate statele membre realizează aceleaşi arbitraje 
intertemporale: astfel, în perioada unificării Germaniei, cetăţenii din Vest 
puteau avea motive politice de a estima că costurile reunificării ţării ar trebui 
repartizate asupra mai multor generaţii, ceea ce a justificat împrumutul de 100 
miliarde de mărci, în timp ce alte ţări, avantajate indirect în echilibrul lor 
bugetar de această unificare, nu ar avea motive să şteargă efectul 
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conjunctural. Însăşi Germania a arbitrat în mod diferit, când a fost vorba de a 
acuza contralovitura şocurilor petroliere, fără a transfera sarcina în viitor. 
Finanţarea pensiilor, urmând să se efectueze prin capitalizare sau prin 
repartiţie, furnizează un alt exemplu de subiect ce poate antrena arbitraje 
intertemporale diverse, fondate pe realităţile culturale sau demografice ale 
statelor membre. 

Pe ansamblu, concepţiile bugetare sunt mai puţin îndepărtate unele de 
altele, după cum ar părea. Nivelul prelevărilor şi situaţia finanţelor publice sunt 
relativ comparabile în statele membre, excepţie făcând deficitele excesive din 
Sud. Domină în general, aceeaşi concepţie de rigoare, consacrată prin criteriile 
de convergenţă, dar temperate de voinţa conjuncturală de a lăsa liber jocul 
expansionist al deficitului bugetar. Punerea în aplicare a acestei corelări va fi 
foarte delicată, şi condiţionată de existenţa fundamentelor pentru o 
convergenţă politică. 

1.1.3. Dificultăţi în corelarea politicilor bugetare 

Determinarea modalităţilor de corelare a politicilor bugetare, reprezintă o 
muncă dificilă, cu atât mai mult cu cât în Tratatul de la Maastricht nu se 
prevede nimic în acest domeniu. Cooperarea în privinţa politicilor monetare nu 
poate servi drept model, deoarece ea se construieşte având la bază crearea 
unui organism unic (SEBC), în timp ce autonomia politicilor bugetare naţionale 
necesită protejarea procedurilor bugetare din fiecare stat şi mai ales, 
intervenţia puterii legislative. 

Cu siguranţă, organele comunitare vor exercita o supraveghere asupra 
disciplinei bugetare la nivelul fiecărui stat. În cazul în care un stat nu se va 
încadra în criteriile stabilite, situaţia sa va face obiectul unor rapoarte şi avize 
publice. Puterea de supraveghere este totodată, relativ extinsă, astfel că am 
putea vorbi despre o coordonare activă. Aceasta ar necesita constituirea unui 
veritabil consiliu de miniştri ai bugetului (înlocuit de reuniuni ale directorilor de 
buget). 

De asemenea, ar trebui să se prevadă intervenţia parlamentului naţional. 
Ne putem imagina o dezbatere bugetară europeană? Ar trebui ca înainte de 
toate, să se omogenizeze datele de pornire naţionale, cum ar fi perioada în 
care se derulează anul bugetar. Apoi ar trebui să se pună de acord dezbaterile 
asupra unor probleme cum sunt: 

 alocarea resurselor şi redistribuirea venitului primar care ar rămâne la 
nivel naţional; 

 cuantumul impasului bugetar care ar putea fi organizat la nivelul 
Parlamentului european;  

 prevederea posibilităţilor de realocare a fondurilor (înapoi) către parla-
mentele (bugetele) naţionale, cu definirea comună prealabilă a 
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posibilităţilor de deficit, deoarece este de competenţă naţională arbitrajul 
între diversele tipuri de venituri şi cheltuieli publice pentru ajustarea 
deficitului conform obiectivelor macroeconomice.  
În asemenea condiţii, caracterizate prin absenţa evidentă a flexibilităţii, 

este aproape imposibil de imaginat că o politică bugetară coordonată se 
orientează spre găsirea unui „reglaj fin” pe termen scurt. Problemele 
instituţionale clasice ale politicii bugetare conjuncturale (întârzieri în 
diagnosticarea situaţiei, în adoptarea deciziei, în punerea în practică), ar 
acţiona într-un mediu la fel de complex, iar politica bugetară ar risca să fie 
adesea prociclică, dacă nu este incitată de criteriile de supravieţuire. Este deci 
probabil, ca o coordonare a politicilor bugetare să trebuiască să se 
concentreze asupra definirii marilor orientări bugetare pe termen mediu, în 
concordanţă cu marile orientări economice pe aceeaşi perioadă. 

Într-o perspectivă practică, apreciem că ar trebui unificate anumite 
concepte economice şi bugetare. Domeniul finanţelor publice ale statului nu 
este acelaşi în toate ţările membre. Astfel, ar trebui incluse conturile 
colectivităţilor locale şi ale asigurărilor sociale. De asemenea, considerăm 
necesar să se ţină seama de procesul de debugetizare realizat în aceste ţări, 
pentru a se contura o părere justă despre nevoile de finanţare care corespund 
aceleiaşi funcţii (utilităţi publice). 

În ansamblu, apreciem că politica bugetară în Europa integrată ar trebui 
să păstreze trăsăturile pe care le are deja. Există păreri care afirmă că la cinci 
ani de la publicarea raportului Emerson, care constă într-un studiu privind 
implicaţiile finanţelor publice în constituirea comunităţii europene şi a UEM, 
este posibil de a reveni la concluzia sa: „chiar şi în cazul unui grad ridicat de 
integrare, nu pare să se impună o armonizare globală a sistemelor fiscale 
naţionale, iar statele membre ar rămâne libere să aleagă nivelul cheltuielilor şi 
al fiscalităţii”. În ceea ce ne priveşte, nu împărtăşim această opinie, cu atât mai 
mult cu cât evoluţia actuală a fenomenelor indică dorinţa şi eforturile de 
integrare economică şi financiară, chiar dacă ritmul este foarte lent. 

De asemenea, considerăm necesară corelarea politicilor bugetare, mai 
ales în ceea ce priveşte funcţia de stabilizare internă; desigur, aplicarea în 
practică este foarte delicată, având în vedere ajustările externe. 

Totodată, dacă literatura economică pune accentul pe avantajele unei 
convergenţe absolute, în realitate, ea tinde să fie doar relativă, după cum o 
demonstrează experienţa mecanismului de schimb în cadrul sistemului 
monetar european. (Negocierile pe această temă au fost foarte adesea axate 
pe nivelul corect al ratei de schimb, neglijând uneori subiectul referitor la 
orientările politicii economice.) 

În opinia noastră, o asemenea corelare relativă ar putea să se 
concretizeze în modul următor: privitor la obiectivul exterior, convergenţa se va 
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concentra probabil asupra „reglementării conflictelor” suscitate de obiective 
comune cum sunt: rata de schimb şi balanţa curentă; în ceea ce priveşte 
echilibrul intern, este posibil ca această convergenţă să se traducă în evitarea 
comportamentului de „profitor” (de a procura avantaje fără a avea dreptul la 
ele) şi de a defini obiectivele generale în raport cu care politicile naţionale vor 
determina poziţiile relative ale statelor membre (respectând mecanismele de 
supraveghere concepute prin tratat). 

Apreciem că, în acest mod, la dispoziţia fiecărei ţări va rămâne un 
anumit policy-mix, ţinând cont că politica monetară este comună. Problema 
care rămâne este de a şti dacă ar putea exista o corelare a politicilor bugetare 
comparativ cu exteriorul Uniunii şi dacă ar putea însoţi politica comercială 
comună. 

1.2. Reforma fiscală – obiectivele acesteia  

în perspectiva integrării europene 

1.2.1. Logica armonizării 

Continuarea reformei fiscale în ţara noastră în perioada actuală, trebuie 
corelată şi adaptată evoluţiilor fiscale care se conturează în prezent la nivel 
european. Astfel, trebuie să se ţină seama de contextul economic şi financiar al 
integrării europene, care ridică probleme legate de: 

 impactul globalizării asupra fiscalităţii; 

 incidenţa fiscală şi mobilitatea capitalurilor, a persoanelor, a bunurilor 
şi serviciilor; 

 respectarea principiului subsidiarităţii; 

 alegerea între concurenţa fiscală şi armonizarea negociată. 
 

 Impactul globalizării asupra fiscalităţii 
Tendinţele actuale ale globalizării (economii mult mai deschise, creşterea 

importanţei rolului companiilor multinaţionale, mobilitatea forţei de muncă, 
sporirea posibilităţilor de a cheltui şi investi în străinătate) au implicit consecinţe 
majore asupra sistemelor de impozitare naţionale. 

În primul rând şi în mod inevitabil, externalităţile fiscale au devenit 
monedă curentă. Politica fiscală a unei ţări poate influenţa foarte puternic pe 
cea a unei alte ţări. Aceste interacţiuni implică faptul că politica fiscală a 
fiecărei ţări luată individual, nu va mai fi stabilită independent de politicile 
fiscale ale celorlalte ţări, ci va ţine seama de acestea. 

În al doilea rând, asistăm la înteţirea concurenţei fiscale internaţionale, în 
sensul că ţările sunt din ce în ce mai conştiente că o adaptare bine direcţionată 
a sistemului lor fiscal poate să le aducă avantaje concurenţiale comparativ cu 
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alte ţări. De exemplu, o parte a sarcinii lor fiscale poate fi exportată dacă sunt 
în măsură să procedeze în aşa fel încât să-i determine pe consumatorii străini 
să-şi facă în străinătate cumpărăturile, iar pe cei ce economisesc şi investesc, 
să vină să investească în această ţară. Asistăm deci, la manifestarea unei 
asiete fiscale internaţionale, care, ca şi în zonele de pescuit internaţionale, este 
considerată ca fiind „comună” şi exploatabilă de către toţi participanţii care au 
acces la ea.  

Globalizarea, ca şi concurenţa fiscală, are tendinţa să influenţeze 
veniturile fiscale, obligând numeroase ţări să reducă ratele marginale, prin 
aceasta reducând şi progresivitatea regimului fiscal şi veniturile fiscale. Dacă 
situaţia continuă în acelaşi fel, apreciem că nivelul sustenabilităţii din punct de 
vedere tehnic şi politic al sarcinii fiscale va scădea în numeroase ţări, ceea ce 
va reduce capacitatea guvernelor de a menţine nivelul cheltuielilor, fără a 
adânci deficitul bugetar. Totodată, este posibil ca guvernele să dispună de 
libertăţi mai reduse pentru anumite impozite. De asemenea, apreciem că 
guvernele au tendinţa de a cheltui mai mult, chiar dacă cheltuiesc prost, dar 
evoluţia situaţiei trebuie privită obiectiv: guvernele vor fi nevoite să reducă 
cheltuielile şi să scadă ratele de impozitare. Aceasta este posibil, deoarece 
teoreticienii în materie de fiscalitate văd cu ochi buni concurenţa fiscală, care 
obligă la reducerea impozitelor asupra capitalului, reducând astfel scăderea 
nivelului de trai din cauza impozitului. 

Armonizarea fiscală nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie 
implementată pentru a servi dezideratului privind integrarea europeană care 
presupune libera circulaţie a bunurilor şi a serviciilor, a capitalurilor şi a forţei 
de muncă. Tema armonizării fiscale a apărut în urma actului unic european, în 
perspectiva creării şi definitivării pieţei unice europene, fiind precedată de 
măsuri anterioare, care la momentul respectiv, nu îşi propuseseră asemenea 
obiective majore (de exemplu, generalizarea TVA). 

 Mecanismele implicate de armonizarea fiscală la nivel european sunt 
atât de complexe, încât nu permit definirea unor reguli simple ale acestui 
proces. De altfel, filozofia integrării europene impune o serie de demersuri 
minimale în materie de armonizare. 

 

 Incidenţa fiscală şi mobilitatea 
Datorită faptului că prelevările obligatorii pot afecta iniţiativele agenţilor 

economici în diversele contexte economice în care aceştia acţionează, 
diferenţele în materie de fiscalitate capătă o dimensiune spaţială susceptibilă 
de a genera comportamente diverse. Într-o economie deschisă, distorsiunile 
manifestate prin intermediul preţurilor relative, influenţează în mod direct 
deciziile privind localizarea activităţilor economice. Într-un asemenea context, 
deciziile fiscale ale unui guvern naţional pot produce efecte în economiile ţărilor 
partenere. Gradul de mobilitate a activităţilor influenţează vizibil consecinţele 
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economice ale diferenţelor spaţiale ale fiscalităţii şi interdependenţele 
strategice pe care le generează în materie de decizie fiscală. 

În contextul internaţional actual, se ridică o problemă foarte complexă, 
aceea a incidenţei fiscale care depinde de interacţiunea dintre mobilitatea 
agenţilor sau activităţilor care suportă direct impozitul pe de o parte şi condiţiile 
concurenţiale care acţionează pe diverse pieţe, pe de altă parte. 

Apariţia distorsiunilor în ceea ce priveşte incitaţiile fiscale, este provocată 
atât de ecarturile existente în ratele de impozitare, cât şi de ansamblul 
măsurilor de reglementare a impozitelor. Mobilitatea internaţională a agenţilor, 
a capitalurilor, a bunurilor şi serviciilor este în măsură să schimbe condiţiile 
incidenţei impozitelor, ceea ce reprezintă o restricţie directă asupra alegerilor 
fiscale naţionale. 

Având în vedere toate aceste influenţe şi intercorelaţii, considerăm că un 
important obiectiv strategic al politicii fiscale internaţionale este armonizarea 
sistemului fiscal românesc la cerinţele europene, astfel încât măsurile fiscale 
adoptate în ţările partenere, să nu influenţeze negativ economia românească. 

 

 Respectarea principiului subsidiarităţii 
Fundament al unui federalism economic şi bugetar, principiul 

subsidiarităţii permite în teorie, precizarea domeniului de armonizare fiscală; el 
instituie într-adevăr o apropiere restrictivă şi limitată a centralizării politicilor şi 
uniformizării regulilor, stipulând că acestea nu sunt acceptabile, decât în cazul 
în care menţinerea descentralizării generează inconveniente prea mari, adică 
distorsiuni excesive ale condiţiilor concurenţiale. 

Trebuie subliniat că principiul subsidiarităţii este inspiraţia comună a 
tuturor structurilor federale de guvernământ şi într-o oarecare măsură, stă la 
baza descentralizării, ceea ce arată în ce punct interpretarea sa este 
susceptibilă de a varia în timp şi spaţiu. În diversitatea contextelor naţionale, 
principiul subsidiarităţii se sprijină, în cadrul european, doar pe consideraţiile 
economice în termen de eficacitate, fără a ţine seama de echitatea orizontală. 
Într-un stat naţional, principiul egalităţii cetăţenilor în faţa impozitului şi al 
solidarităţii financiare, interferează întotdeauna cu cel de subsidiaritate. În 
contextul european actual, solidaritatea financiară este practic redusă. 

Menţinerea fiscalităţii naţionale distincte şi autonome generează, în mod 
inevitabil, distorsiuni, a căror eliminare totală este realizabilă doar în condiţiile 
unei unificări complete a sistemelor fiscale; adoptarea unei fiscalităţi unice ar 
avea implicaţii majore cel puţin în două direcţii: pe de o parte ar necesita 
adoptarea unor proceduri de control democratice la nivel european, iar pe de 
altă parte, ar duce la un grad de centralizare fiscală fără precedent în statele 
membre, astfel că problema unificării complete a sistemelor fiscale încă nu 
este oportună (în perspectiva unui viitor apropiat). 
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Principiul subsidiarităţii permite circumscrierea armonizării fiscale doar la 
acele impozite pentru care distorsiunile provocate de absenţa regulilor comune 
sunt considerate prea accentuate pentru a fi comparabile cu funcţionarea unei 
pieţe unificate. Foarte descentralizator, acest principiu permite de asemenea o 
intervenţie evolutivă în materie de armonizare fiscală: întărirea progresivă a 
integrării economice ar trebui să antreneze o armonizare din ce în ce mai 
accentuată. 

 

 Alegerea între concurenţa fiscală şi armonizarea negociată 
Aplicarea principiului subsidiarităţii nu înseamnă ca fiecare stat să îşi 

aleagă complet liber politica fiscală. Concurenţa fiscală între state va fi suscep-
tibilă de a produce o formă de armonizare de facto, în măsura în care 
guvernele se vor vedea constrânse să-şi alinieze practicile fiscale la cele ale 
concurenţilor lor, sub presiunea riscurilor de delocalizare a agenţilor şi 
activităţilor de determinare a traficului. 

În prezent, părerile specialiştilor (şi implicit ale guvernelor) sunt împărţite 
între cele două opţiuni. În accepţiunea unora ar fi mai eficace manifestarea 
concurenţei între fiscalităţile naţionale, în ciuda limitelor şi pericolelor pe care le 
prezintă. Astfel, chiar într-un context internaţional, concurenţa fiscală trebuie să 
se desfăşoare cu un minim de reguli şi principii comune. De altfel, în contextul 
pieţei unice şi al mobilităţii puternice, concurenţa fiscală este susceptibilă să 
determine statele să fie tentate de a modifica în folosul economiei naţionale, 
condiţiile de concurenţă; o asemenea dinamică, aplicată parţial în economia 
mondială este necooperantă şi riscă să conducă la pauperizarea sectorului 
public. Interacţiunea dintre concurenţa fiscală şi opţiunile privind localizarea 
activităţilor şi agenţilor, are un caracter cumulativ şi autoîntreţinut; dacă 
practica unei fiscalităţi mai favorabile decât în străinătate, diminuarea 
activităţilor obligă autorităţile la creşterea fiscalităţii sau la restrângerea 
cheltuielilor publice (dintre care unele pot fi chiar favorabile desfăşurării 
activităţii economice). În n aceste condiţii, concurenţa fiscală riscă să producă 
o polarizare geografică a activităţilor şi o discriminare spaţială a persoanelor în 
funcţie de venit, datorită mobilităţii acestora. 

Concurenţa fiscală este legată de aşa-numita „degradare fiscală”. Sensul 
acestui termen nu este foarte precis; el se referă în mare, la faptul că 
globalizarea şi concurenţa fiscală pot provoca modificări ale sistemului fiscal, 
pe care să îl facă mai puţin atractiv din punct de vedere tehnic sau politic. 
Ţările sunt obligate să aducă modificări nedorite sistemului fiscal, în scopul 
apropierii de acţiunile în domeniu, dintr-o altă ţară. 

 

 Interacţiunea dintre fiscalitate şi Uniunea Monetară 
Deşi problematica armonizării fiscale este strâns legată de integrarea 

pieţelor şi de mobilitatea agenţilor, activităţilor, capitalurilor, bunurilor şi 
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serviciilor, unificarea monetară poate să ducă la modificarea factorilor 
determinanţi. Pe de o parte, renunţarea definitivă la orice posibilitate de a 
modifica rata de schimb echivalează cu suprimarea unui instrument de 
ajustare comod şi cu transmiterea sarcinii asupra mecanismului de preţuri; or, 
considerăm că modificările fiscalităţii vor apăsa mai pregnant asupra evoluţiei 
preţului şi a costurilor care, prin natura ei, este generatoare de dezechilibre. 
(Incidenţa impozitelor se traduce prin modificări ale costurilor de producţie, 
afectând competitivitatea relativă a producătorilor rezidenţi, având în vedere că 
în trecut, modificările de costuri erau parţial sau total compensate prin variaţii 
ale ratei de schimb.) 

Modalităţile specifice de unificare monetară, conţinute în Tratatul de la 
Maastricht, instituie constrângeri puternice asupra politicilor bugetare naţionale. 
Chiar dacă acestea nu vizează în mod direct fiscalitatea, restricţiile impuse în 
materie de finanţe publice – deficit public sub 3% şi datorie publică brută sub 
60% din PIB – riscă să limiteze şi mai mult marjele de manevră ale guvernelor 
naţionale în materie de fiscalitate, în măsura în care cheltuielile publice sunt 
adesea relativ fixe. Totodată, instituirea monedei unice şi punerea în practică a 
politicii monetare comune, vor impune cu acuitate coordonarea politicilor 
bugetare naţionale, restrângând totodată, autonomia fiscală a guvernelor 
naţionale, dar fără a merge până la anularea acesteia. 

1.2.2. Obiectivele politicii fiscale în vederea armonizării 

Rezultatele armonizării fiscale la nivelul UE au fost destul de modeste 
până în prezent, totuşi, apreciem că nu se întrevede încă accelerarea 
convergenţei sistemelor fiscale naţionale. 

În ceea ce priveşte nivelul presiunii fiscale globale, deşi tendinţa 
generală este de creştere, considerăm că este necesară interpretarea prudentă 
a comparaţiilor internaţionale, datorită numeroaselor diferenţe care se menţin 
în structurile sistemelor fiscale naţionale. De asemenea, concluziile referitoare 
la fiecare impozit în parte trebuie să fie cât mai nuanţate, având în vedere 
complexitatea procesului de armonizare.  

Pornind de la realităţile şi realizările în materie de armonizare fiscală 
europeană, apreciem că politica fiscală a României trebuie să aibă în vedere 
obiective cum sunt: 

 colaborarea strânsă cu serviciile fiscale străine; este un obiectiv care 
până în prezent nu a fost prevăzut, cu atât mai mult cu cât numeroase 
ţări au invocat respectarea secretului bancar. Apreciem utilă realizarea 
unei asemenea colaborări, mai ales în condiţiile aplicării principiului 
rezidenţei la impozitarea veniturilor şi patrimoniului persoanelor fizice, 
pentru punerea în practică a obligativităţii declarării veniturilor în ţara de 
rezidenţă. Apreciem că, în lipsa unor instituţii fiscale internaţionale care 
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să supravegheze activitatea şi colaborarea serviciilor fiscale naţionale, 
această conlucrare se conturează a fi destul de dificilă; 

 acţiunea coroborată împotriva evaziunii fiscale, care se poate manifesta 
fie prin delocalizarea economiilor, fie ca urmare a accentuării mobilităţii 
persoanelor; chiar dacă în prezent mobilitatea rezidenţială a persoanelor 
este destul de redusă în ansamblu, totuşi se remarcă unele categorii de 
persoane la care mobilitatea este ridicată (muncitori necalificaţi, 
persoane cu pregătire superioară şi cu venituri ridicate); evaziunea 
fiscală poate rezulta deopotrivă din activităţi desfăşurate în paradise 
fiscale şi din respectarea secretului bancar în diverse ţări. Regimurile 
fiscale şi acordurile instituţionale create – în mare parte într-o epocă în 
care economiile erau închise, altfel spus capitalurile nu se caracterizau 
prin mobilitate şi în care persoanele nu călătoreau mult – pot fi fragilizate 
în noile condiţii. De aceea considerăm necesară modificarea arhitecturii 
internaţionale care caracterizează sistemele existente, în scopul de a le 
face compatibile cu noile împrejurări; 

 evitarea dublei impuneri internaţionale (favorizată, în general, de practica 
fiscală diferenţiată). Acest obiectiv poate fi atins printr-o coordonare 
minimă, realizată prin încheierea de acorduri bi şi multilaterale privind 
veniturile persoanelor fizice; referitor la impozitarea agenţilor economici 
a căror mobilitate este destul de ridicată, eforturile de până acum au 
cuprins definirea asietei impozitului pe societăţi şi a regulilor de evitare a 
dublei impuneri a beneficiilor; 

 instituirea unui sistem de control democratic la nivel european trebuie 
avută în vedere în strânsă legătură cu acţiunea de conlucrare între 
autorităţile fiscale naţionale; 

 reducerea cotizaţiilor sociale patronale ar încadra tendinţa acestora în 
practica din ultimii ani a majorităţii statelor europene. Totodată, 
considerăm că această măsură ar avea efecte favorabile în nivelul 
costurilor relative de producţie, precum şi în lupta contra şomajului (prin 
reducerea costului forţei de muncă). 
Proces evolutiv şi dificil deoarece necesită acordul unanim al ţărilor 

membre, armonizarea fiscală negociată are în prezent rezultate relativ slabe. 
În schimb, presiunea exercitată de concurenţa din cadrul unei pieţe unice în 
curs de desăvârşire a incitat guvernele la măsuri de apropiere a condiţiilor de 
impozitare a agenţilor economici. În acelaşi timp, structurile sistemelor fiscale 
naţionale rămân foarte diferenţiate, ceea ce nu pare să pună probleme majore 
funcţionării actuale a pieţei unice. 

Totuşi, trecerea la moneda unică a modificat sensibil datele problemei 
pentru că pe de o parte, ea se repercutează într-o restrângere a marjei de 
autonomie a guvernelor naţionale pe probleme bugetare, iar pe de altă parte, 
poate constitui un salt calitativ spre o uniune economică mai federală, în care 



 

 

 

672 

se va pune cu acuitate problema întocmirii unui buget european şi introducerea 
unui impozit european. 

1.3. Crearea unei organizaţii fiscale mondiale 

În ultimii ani, s-a ţinut cont din ce în ce mai mult de realitatea conform 
căreia, un „bun public” (serviciu public) nu rămâne întotdeauna în cadrul 
frontierelor naţionale, ci în anumite cazuri, poate cuprinde întreaga lume. Apare 
întrebarea: cum poate fi abordată această problemă, care probabil va deveni 
tot mai importantă pentru arhitectura internaţională? 

Nu cu mult timp în urmă, se ignorau serviciile publice, considerându-se 
probabil, că nu au importanţă (sau nu au suficientă importanţă) pentru a li se 
acorda atenţie. Dacă o externalitate (un „rău public”) se produce doar în câteva 
ţări (ploile acide, poluarea râurilor), se poate presupune doar că ţările în cauză 
ar trebui să se angajeze la rezolvarea problemei. Aceasta se rezolvă fie prin 
subvenţionarea poluatului de către poluator, fie, (în mod alternativ), determi-
nându-l pe poluat (considerat mai bogat) să plătească pentru a-l finanţa pe 
poluator (mai sărac), pentru a se moderniza în vederea reducerii poluării. 

Dacă un bun public sau un „rău public” ar fi într-adevăr internaţional, în 
sensul că el cuprinde un mare număr de ţări, sau lumea întreagă, soluţia 
uzuală ar fi de a rezolva problema prin acorduri internaţionale. Acesta a fost 
cazul pentru produsele chimice care distrugeau stratul de ozon, adică cazul 
modificării climei. 

Asemenea acorduri sunt dificil de încheiat, iar în anumite cazuri nu se 
încheie, mai ales când eficacitatea soluţiei propuse este sub semnul întrebării, 
sau când repartizarea sarcinii între ţări este considerată (de anumite grupuri 
sau state) ca fiind injustă. În asemenea cazuri, este posibil ca reglementările să 
nu fie suficiente pentru rezolvarea problemelor legate de bunurile publice sau 
„relele publice” şi să fie necesar să se facă uz de resurse financiare sau de 
instrumente fiscale. 

Este posibil ca în condiţiile integrării crescânde, numeroase bunuri 
publice să capete un caracter internaţional (pace, mediu etc.) şi ca soluţia de 
rezolvare a acestor probleme să necesite resurse financiare importante; de 
aceea considerăm că ar fi util să existe un volum de resurse financiare care să 
nu depindă de bunul plac al anumitor ţări şi care să contribuie la finanţarea 
serviciilor publice internaţionale. 

În legătură cu instituirea şi administrarea unor asemenea fonduri, 
semnalăm unele probleme ce pot apărea, cum sunt: 

 depistarea surselor care le-ar alimenta; în acest sens, considerăm că la 
rezolvarea problemei ar putea contribui o taxă asupra combustibililor 
(concepută fie ca o suprataxă cu această destinaţie, fie ca o cotă procen-
tuală aplicată asupra accizelor, care deja se percep la nivel naţional, 
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pentru a fi vărsată pentru alimentarea fondului internaţional. De 
asemenea, pentru protejarea şi refacerea mediului, fie se poate percepe 
o taxă asupra produselor chimice poluante, fie se poate proceda la 
generalizarea eliberării, contra cost, a unor „ permise de poluare” (care 
deja se practică zonal, la anumite tipuri de poluare); 

 probleme de ordin administrativ, tehnic sau politic ce ar decurge în mod 
normal din introducerea unor asemenea taxe şi permise. Acestea fiind 
destul de complexe şi delicate, apreciem că pot fi rezolvate doar în cazul 
existenţei şi funcţionării unei organizaţii internaţionale la nivel mondial. 
Dacă plecăm de la principiul că un sistem financiar internaţional în bună 

stare de funcţionare, este un bun public ce merită să fie protejat, aceste 
impozite ar putea avea un rol util. În general, specialiştii în fiscalitate nu se 
arată deloc entuziasmaţi în privinţa unor asemenea taxe. Dacă acestea sau 
alte impozite similare au un merit, punerea lor în practică ar fi mai probabilă, 
doar dacă ar exista un organism mondial, responsabil cu urmărirea fiscalităţii. 

Politica fiscală a dobândit progresiv, în cursul anilor, o dimensiune 
pronunţat internaţională, cu numeroase implicaţii şi care merită o analiză 
aprofundată. Subcapitolul de faţă a abordat atât problema importanţei 
crescânde a bunurilor publice internaţionale, cât şi faptul că în zilele noastre nu 
există un mecanism internaţional care să funcţioneze astfel încât, să li se 
acorde acestor bunuri atenţia meritată. Pentru rezolvarea problemei respective 
sunt necesare fonduri, iar principalul obstacol constă în dificultatea finanţării. În 
contextul creării unei noi arhitecturi a sistemului financiar şi economic 
internaţional, considerăm că a sosit timpul pentru o abordare mai responsabilă 
a acestor probleme în care responsabilităţile politice nu ar trebui să reprezinte 
un obstacol.  

În arhitectura în curs de schimbare a sistemului financiar internaţional, nu 
există elemente care să-i incite pe politicieni la protejarea celor mai vulnerabile 
pături sociale, sau la respectarea unor obiective ca echitatea sau finanţarea 
serviciilor publice internaţionale (ca de exemplu: pacea, protejarea mediului, 
înlăturarea sărăciei extreme etc.). Or, pentru a susţine dezvoltarea, arhitectura 
internaţională trebuie să aibă o faţă umană. Ea nu poate fi un simplu exerciţiu 
care să vizeze controlarea şi diminuarea consecinţelor crizelor financiare pe 
pieţele existente. 

Într-o lume în care s-a redus drastic ajutorul pentru dezvoltare, în care 
datoria externă rămâne ridicată în ciuda unor tentative recente vizând 
reducerea ei, în care preţurile bunurilor au cunoscut o scădere spectaculoasă 
şi în care anumitor bunuri publice nu li se acordă atenţia şi finanţarea impuse 
de importanţa lor, apreciem că arhitectura financiară internaţională trebuie să 
aibă în vedere ca o prioritate, crearea unei organizaţii fiscale internaţionale 
devenită foarte utilă în contextul actual. 
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Este interesant de remarcat, că în prezent dispunem de o organizaţie 
mondială care îşi asumă probleme legate de politicile comerciale (Organizaţia 
Mondială a Comerţului – OMC), dar nu dispunem de o instituţie echivalentă în 
ceea ce priveşte politicile fiscale. Or, cu cât OMC va reuşi să rezolve 
problemele comerciale, cu atât mai mult ţările îşi vor face concurenţă în 
materie de regimuri fiscale. înfiinţarea unei asemenea organizaţii poate avea 
loc în mai multe modalităţi. Prima posibilitate ar putea fi un organism mondial, 
care să aibă capacitatea atât de a stabili impozite cât şi de a modif ica anumite 
impozite. Doar timpul va spune dacă un asemenea organism va putea exista; 
apreciem că deocamdată, ideea nu este realistă. Există numeroase obstacole 
atât politice cât şi tehnice. Numeroase guverne puternice nu vor putea permite 
o asemenea evoluţie, pentru că acest organism ar reduce considerabil puterea 
statelor şi a responsabililor politici într-un domeniu politic extrem de sensibil. 

 Pe de altă parte, dacă se va înfiinţa un asemenea organism, el ar putea 
avea un rol preponderent în colectarea veniturilor, în scopul finanţării bunurilor 
publice internaţionale şi în vederea redistribuirii veniturilor pe scară 
internaţională. Arhitectura fiscală actuală nu dispune de nici un element care să 
favorizeze în mod direct asemenea obiective. 

Guvernele a numeroase ţări vor avea din ce în ce mai mult nevoia să 
folosească diverse informaţii legate de individ, stocate în computere şi care ar 
putea fi instrumente fiscale la îndemâna autorităţilor. Considerăm că se vor 
crea condiţiile necesare înfiinţării unui „Serviciu de impozite internaţional” 
pentru a percepe impozite care în prezent nu pot fi încasate de către guvernele 
naţionale în mod separat, pentru a le aloca la furnizarea de servicii publice 
internaţionale, sau pentru a le redistribui altor ţări. Un asemenea serviciu 
internaţional ar putea deopotrivă să strângă informaţii referitoare la contri-
buabili, în scopul de a le pune la dispoziţia administraţiilor fiscale naţionale. 

În ipoteza că un asemenea organism internaţional este dificil de constituit 
şi necesită o perioadă prea îndelungată, propunem crearea unei organizaţii 
fiscale mondiale cu statut intermediar, cu atribuţii ca: 

a) supravegherea evoluţiilor fiscale din întreaga lume; 

b) să ofere un forum de dezbateri care să trateze dimensiunile internaţio-
nale ale politicii fiscale; 

c) propunerea unor soluţii pentru eventualele neînţelegeri (divergenţe) 
care pot apărea între state în ceea ce priveşte concurenţa fiscală; 

d) să acţioneze astfel încât ţările care ar încerca să profite de altele – de 
exemplu introducând modificări ale regimului fiscal prin care s-ar aduce 
prejudicii altor state – să fie supuse unor presiuni morale din partea celorlalte 
ţări; 

e) construirea statisticilor fiscale; 

f) informarea ţărilor cu privire la practicile fiscale cele mai adecvate; 
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g) stabilirea unui cod de bună conduită în materie de legislaţie şi 
administraţie fiscală. Aceste atribuţii nu sunt limitative, iar organismul respectiv 
nu ar percepe impozite şi nu ar avea puterea de a impune modificarea 
legislaţiilor fiscale naţionale. Rolul său ar consta în supravegherea evoluţiilor 
naţionale în materie de fiscalitate şi în încercarea de a promova poziţii comune 
asupra problemelor fiscale, exercitând, în acelaşi timp, o oarecare presiune 
morală asupra ţărilor al căror comportament nu ar fi acceptabil. În acest fel, 
rolul organismului propus ar fi asemănător celui îndeplinit de OMC în materie 
de comerţ. Considerăm că obiectivul său principal ar consta în a acţiona în 
sensul realizării unei coordonate între regimurile fiscale şi interesul public; 
apreciem că interesul public mondial ar trebui să primeze comparativ cu 
interesul public din fiecare ţară. Având în vedere rolul limitat al unui asemenea 
organism, considerăm că opoziţia ţărilor ar putea fi mai puţin vehementă decât 
în cadrul unui serviciu de impozite internaţional. 

Dacă se va înfiinţa un asemenea organism, acesta ar putea favoriza o 
oarecare formă de cooperare fiscală între ţările din întreaga lume. Prin 
cooperare fiscală nu înţelegem ca toate ţările lumii să aibă acelaşi regim fiscal, 
nici ca ele să aibă aceleaşi rate de impozitare, ci doar ca elementele specifice 
ale regimurilor fiscale să poată fi discutate între ţări. Fără un organism fiscal la 
nivel mondial, va fi foarte dificil să se ajungă la acorduri internaţionale vizând 
reducerea concurenţei fiscale şi va lipsi o parte importantă a arhitecturii 
sistemului financiar şi economic mondial. 

 



Capitolul 2 

Sistemul fiscal românesc şi adaptarea acestuia  

la condiţiile integrării 

2.1. Conceptul de sistem fiscal şi cerinţele pe care un 

sistem fiscal modern trebuie să le îndeplinească 

pentru a fi eficient 

Teoria economică defineşte sistemul fiscal în cel puţin două moduri. 
 Prima definiţie, caracterizată prin concizie şi expresivitate, cuprinde în 

sistemul fiscal ansamblul impozitelor şi taxelor percepute de stat.  
Cea de-a doua definiţie, extinsă prin luarea în considerare atât a compo-

nentelor metodologice şi instituţionale cât şi a relaţiilor dintre componentele 
structurale, include în sistemul fiscal o suită de concepte, principii, metode, 
procese şi elemente specifice (materie impozabilă, cote, subiecţi fiscali) 
determinate atât de proiectarea, reglementarea, aşezarea şi perceperea 
impozitelor, cât şi de gestionarea veniturilor din impozite, conform legislaţiei 
fiscale, în scopul realizării obiectivelor de interes public. 

Oricărui sistem fiscal îi sunt caracteristice: 

 exclusivitatea aplicării (prin faptul că sistemul fiscal este unicul 
colector de resurse pentru buget sau pentru un sistem de bugete 
dintr-un spaţiu geografic determinat); 

 autonomia tehnică (prin faptul că sistemul fiscal incumbă toate 
regulile de aşezare, lichidare şi încasare a impozitelor necesare 
pentru punerea sa în aplicare). 

Dacă sistemul fiscal este opera administraţiei teritoriului în care 
operează, se poate aprecia că autoritatea care guvernează teritoriul respectiv 
beneficiază de autonomie fiscală completă sau de suveranitate fiscală.  

Statul – suveran din punct de vedere politic şi social – poate să îşi 
exercite deplin puterea fiscală în perimetrul său:  

 să îşi aleagă sistemul fiscal pe care îl consideră adecvat;  

 să definească el însuşi impozitele componente ale sistemului adoptat; 

 să nominalizeze contribuabilii în definirea ariei masei impozabile; 

 să dimensioneze cotele de impunere şi să fixeze termenele pentru 
plata acestora; 

 să acorde facilităţi fiscale; 

 să sancţioneze abaterile de la prevederile legilor fiscale;  

 să soluţioneze litigiile dintre administraţia fiscală şi contribuabili. 
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În contextul integrării şi mondializării schimburilor econom ice, care au loc 
astăzi, sistemul fiscal trebuie să fie cât mai flexibil. Fiecare autoritate trebuie să 
conştientizeze că fiscalitatea pe care o impune în statul pe care îl admi-
nistrează influenţează decisiv relaţiile economice cu alte state şi viceversa, de 
asemenea că măsurile luate în interior pentru modificarea sau păstrarea 
dreptului fiscal existent nu sunt neutre, ferite de impactul cu exteriorul.  

Pentru a fi realmente eficiente în economia deschisă, sistemele naţionale 
trebuie sa fie riguros conforme cerinţelor unanim acceptate, pe temeiul atât al 
teoriei economice şi filosofice, cât şi, mai ales, al experienţei acumulate: 

a) distribuţia sarcinii fiscale trebuie să fie echitabilă;  
b) impozitele trebuie alese astfel încât să perturbe cât mai puţin posibil 

mecanismul luării deciziilor economice; 
c) structura impozitelor trebuie să faciliteze folosirea politicii fiscale pentru 

realizarea obiectivelor privind stabilizarea şi creşterea economică; 
d) sistemul fiscal trebuie să permită administrarea corectă şi nearbitrară a 

impozitelor, în condiţii de transparenţă şi înţelegere pentru contribuabili; 
e) costurile de administrare şi conformare trebuie să fie într-atât de mici 

încât să permită realizarea obiectivelor urmărite de politica fiscală. 
Aceste cerinţe, alături de altele (stabilitatea, adaptabilitatea la relaţiile 

dintre diferitele structuri ale administraţiei publice etc.), reprezintă criterii de 
care nu se poate face abstracţie în evaluarea calităţii şi performanţelor 
sistemului fiscal. 

De asemenea, trebuie să se ţină seama de faptul că ţintele urmărite prin 
politica fiscală promovată nu sunt în mod necesar convergente (spre exemplu: 
organizarea administrativă complexă s-ar putea opune neutralităţii) şi că 
această lipsă de convergenţă a unor principii ale sistemului fiscal nu împiedică 
puterea legislativă şi pe cea executivă să adopte şi să respecte principiile care 
pot duce la rezolvarea celor trei probleme esenţiale cu care se confruntă: 

 ce sume de bani ar putea fi mai bine utilizate prin intermediul statului 
decât prin utilizarea individuală?  

 de unde, de la cine să fie luate resursele fiscale şi prin ce impozite: 

 directe sau indirecte? 

 proporţionale sau progresive? 

 pe avere sau pe salarii? 

 cum să fie alocate, în mod raţional, resursele prelevate? 

2.2. Strategia fiscală a statelor comunitare, în contextul 

extinderii integrării economice 

Alături de ameliorarea ratei ocupării forţei de muncă, prin promovarea 
unei strategii care, între altele, exclude supraimpozitarea relativă a muncii, 
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stabilizarea încasărilor fiscale ale statelor membre şi buna funcţionare a pieţei 
unice reprezintă principalele obiective ale politicii fiscale comunitare, în 
finalizarea procesului de integrare economică. 

Din această perspectivă, stabilizarea încasărilor fiscale ale statelor 
membre presupune, în opinia specialiştilor, reglementarea cadrului 
concurenţial, înainte de toate în ceea ce priveşte inclusiv aşezarea acestuia pe 
principii care să nu afecteze nici unul dintre statele comunitare.  

Concurenţa corectă constituie unul dintre elementele-cheie ale pieţei 
unice, dar concurenţa incorectă, în domeniul fiscal, este de natură să suscite 
preocupări din cauza efectelor negative potenţiale pe care aceasta le are în 
special asupra încasărilor fiscale ale statelor membre, repartizării resurselor 
economice şi competitivităţii la nivelul acestora. 

Degradarea situaţiei fiscale se traduce prin erodarea bazei de 
impozitare, ca urmare a concurenţei fiscale (în condiţiile transferului bazelor 
impozabile către alte ţări), pe de o parte, şi dezvoltarea economiei paralele 
(transferul bazelor impozabile către piaţa neagră), pe de altă parte. 

Primul fenomen este determinat de ecarturile între ratele de impozitare 
efective, iar al doilea fenomen este expresia diferenţei dintre niveluri absolute 
ale acestor rate.  

În prezent, se pare că erodarea fiscală nu a afectat produsul total al 
fiscalităţii şi al cotizaţiilor de securitate socială. În ultimele două decenii acest 
produs a fost constant sau a crescut uşor ca procent în produsul intern brut, în 
spaţiul Uniunii Europene. Totuşi, atunci când rata impozitării muncii a crescut, 
aceea a celorlalţi factori de producţie a scăzut. 

Sistemele de impozitare ale statelor membre ale Uniunii Europene au 
suferit o schimbare structurală semnificativă, confruntându-se cu cerinţa de a 
finanţa, prin sistemele de protecţie socială, o populaţie care îmbătrâneşte şi un 
şomaj care nu încetează să se agraveze. În condiţiile în care această situaţie 
impune constrângeri din ce în ce mai puternice fiscalităţii, creşterea presiunii 
asupra bazei impozabile tinde să încurajeze din ce în ce mai mult evaziunea şi 
frauda fiscală, prin intermediul economiei paralele. Se poate, deci, crede că 
stabilitatea încasărilor fiscale totale nu a fost păstrată decât cu preţul unei 
deteriorări progresive a structurii fiscalităţii: presiunea fiscală a fost pusă mai 
mult pe bază de impozitare cel mai puţin mobilă (respectiv pe muncă), în 
vederea recuperării pierderilor fiscale determinate de erodarea altor baze de 
impozitare mai mobile. 

Între anii 1980 şi 1993, rata de impozitare implicită a muncii salariale, 
pentru ansamblul Comunităţii Europene, a crescut cu aproape o cincime, în 
timp ce acelaşi indicator, raportat la ceilalţi factori de producţie – în special la 
cel privind munca independentă şi capitalul, a scăzut cu mai mult de o zecime. 
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Această evoluţie pare să indice că diferitele state membre şi-au văzut 
afectată libertatea de a-şi structura sistemele de impozitare şi că ele au 
reacţionat în parte la ameninţarea unei degradări, deplasând presiunea fiscală. 
De acum înainte pare din ce în ce mai evident că presiunea asupra muncii nu 
poate fi accentuată, date fiind nu numai ameninţarea de a se agrava mai mult 
baza impozabilă, care riscă să se deplaseze către economia paralelă, ci şi, în 
aceeaşi măsură, creşterea efectelor deja negative asupra costului (preţului) 
muncii şi ocupării.  

Deşi degradarea fiscală afectează toate sursele mari de încasări (impozitele 
pe consum, impozitele pe societăţi, impozitarea veniturilor imobiliare, cotizaţiile 
sociale), repercusiunile sale variază considerabil, după natura impozitului. Chiar 
impozitele pe consum, a căror armonizare este totuşi mult mai importantă decât a 
impozitelor directe, nu sunt ferite de o degradare fiscală.  

Taxa pe valoarea adăugată este ameninţată, în special din cauza creşterii 
numărului de servicii internaţionale, care recurg la tehnologii noi pentru a plasa 
operaţiunile impozabile în afara câmpului geografic al regimului comun de aplicare. 
Exemplul cel mai frecvent citat este cel al telecomunicaţiilor, dar există şi alte 
servicii, în special în cazul în care consumatorii nu beneficiază de drepturi de 
deducere (bănci, întreprinderi de asigurări etc.). 

Accizele sunt mai puţin armonizate decât taxa pe valoarea adăugată, şi 
importantele disparităţi care există dincolo de ratele minime la cele trei categorii de 
produse – tutun, produse petroliere şi alcool – limitează sensibil libertatea statelor 
membre în materie de fiscalitate. Orice majorare a accizelor de către un stat 
membru trebuie gândită astfel încât să se ţină seama de riscul de a se pierde o 
parte din activitatea economică şi – prin urmare – din încasări, în beneficiul ţărilor 
vecine care oferă acelaşi produs la o rată net inferioară, sau în beneficiul 
produselor concurente care sunt excluse de la baza de impozitare în cauză. 

De asemenea, ecarturile dintre cotizaţiile naţionale de protecţie socială 
sau ratele de impozitare a veniturilor persoanelor fizice între ţările vecine pot 
să contribuie, în special în regiunile frontaliere, la favorizarea migraţiilor 
transfrontaliere, în ceea ce priveşte munca, dar şi în ceea ce priveşte 
schimbarea locului de rezidenţă. Pe de parte, există, mai ales, riscul ca 
nivelurile ridicate ale cotizaţiilor de protecţie socială şi ale ratelor de impozitare 
a veniturilor personale să determine muncitorii şi, îndeosebi, independenţii să 
transfere activitatea lor în economia paralelă, cu scopul de a declara venituri 
impozabile mai mici. Aceasta în contextul în care adâncirea deficitului bugetar, 
ca urmare a extinderii economiei paralele şi a creşterii evaziunii fiscale, 
impune, adesea, creşterea fiscalităţii, cu riscul creşterii preţurilor şi inflaţiei, 
scăderii puterii de cumpărare, reducerii activităţii economice s.a.m.d., risc cu 
care este de preferat ca nici una dintre ţările care îşi doresc cu adevărat 
integrarea să nu se confrunte. 
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Dacă Europa, inclusiv acea parte a ei „în tranziţie”, vrea să realizeze în 
acelaşi timp marea piaţă, este necesar ca toate aspirantele la acest obiectiv să 
pună în practică o politică fiscală globală, avansând, ca ţinte esenţiale, 
incitarea la investiţii şi lărgirea bazei de impozitare, taxarea consumului astfel 
încât aceasta să nu se repercuteze asupra producţiei şi puterii de cumpărare.  

Pentru ca piaţa unică existentă în perimetrul comunitar să funcţioneze cu 
succes, în interesul statelor membre ale comunităţii, trebuie ca măsurile fiscale 
adoptate de guvernele acestora din perspectiva şi a adâncirii integrării 
economice, ca urmare a adoptării monedei unice (euro), să fie armonizate sau 
coordonate conform principiilor şi condiţiilor convenite la încheierea Tratatului 
de Instituire a Comunităţii Europene. 

În domeniul impozitelor indirecte (aplicabile operaţiunilor de producţie 

şi consum) este interzisă orice discriminare fiscală care, direct sau indirect, ar 
putea aduce avantaje produselor naţionale aflate în competiţie cu produsele 
altor ţări membre; astfel guvernele ţărilor membre ale Uniunii sunt invitate să 
colaboreze pentru armonizarea impozitelor pe cifra de afaceri, a accizelor şi 
celorlalte impozite. 

În domeniul impozitelor directe (suportate de contribuabilii care 

plătesc impozitul pe venit, impozitul pe societăţi, impozitul pe avere, majo-
ritatea taxelor locale), potrivit principiului subsidiarităţii, legiferarea impozitelor 
este lăsată la aprecierea statelor membre. Însă, pentru ca libertăţile funda-
mentale prevăzute în tratat să fie respectate, Curtea de Justiţie a Comunităţii 
Europene este chemată să se pronunţe asupra, pe de o parte, a liberei 
circulaţii a mărfurilor, persoanelor, serviciilor, capitalurilor, iar pe de altă parte, 
a exercitării dreptului de stabilire a persoanelor şi întreprinderilor în teritoriu, 
interzicând orice discriminare bazată pe criteriul naţionalităţii, inclusiv 
discriminarea fiscală. 

În materie de cotizaţii sociale (prelevări obligatorii pentru a se garanta 

asiguraţilor un venit în cazul pensionării sau a apariţiei anumitor riscuri – boli, 
accidente de muncă, şomaj etc. –, de asemenea, nu se prevedea expres armo-
nizarea legislaţiei, dar acţiunea comunitară este centrată pe coordonarea 
regimurilor naţionale, pentru a se evita, între altele, dubla impunere a 
cotizaţiilor sociale pentru salariaţii sau liber-profesioniştii care se deplasează în 
interiorul Uniunii. 

2.3. Cerinţe şi evoluţii în adaptarea sistemelor fiscale  

ale statelor în tranziţie la exigenţele şi mecanismele 

pieţei unice 

Statele în tranziţie către economia de piaţă, între care se numără şi ţara 
noastră, se confruntă, în adoptarea politicii lor fiscale, cu trei mari grupe de 
probleme, care, în esenţă, vizează: 
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a) elaborarea legislaţiei care să reglementeze noul sistem de taxe şi 
impozite; 

b) decretarea mai multor reguli şi dispoziţii pe care un sistem modern de 
impozitare trebuie să se bazeze în administrarea resurselor; 

c) înfiinţarea unei administraţii fiscale adecvate. 
Scopul comun pentru ţările europene care se află în tranziţie este imple-

mentarea unui sistem de impozite similar cu cel deja existent în statele comu-
nitare, sistem care, în mare, cuprinde: 

 impozitul pe venitul individual şi impozitul pe venitul societăţii; 

 taxa pe valoarea adăugată şi accizele; 

 impozitul pe salarii, colectat de la toţi patronii şi angajaţii; 

 taxe pe cifra de afaceri; 

 taxa pe avere. 
În teorie, ţările aflate în tranziţie ar putea copia legile de impozitare 

occidentale. Dar, spre deosebire de ţările vest-europene, cu o situaţie eco-
nomică relativ stabilă, bună sau foarte bună, ele operează în condiţii în general 
mai puţin prielnice, cum sunt: insuficienţa resurselor, şomajul, inflaţia etc.  

Armonizarea legislaţiei lor cu legislaţia vest-europeană mai necesită şi 
evaluarea costurilor sociale ale măsurilor preconizate. 

În acest context, diferenţiat, statele europene în tranziţie au demarat 
reformarea sistemului propriu de impozite înainte de a proceda la reconstrucţia 
instituţională şi la privatizarea, restructurarea economiei, fundamentale pentru 
crearea condiţiilor minimale de funcţionare a pieţelor.  

Din cauza fie a puterii economice insuficiente, implicit a insuficienţei 
resurselor financiare ale contribuabililor (în special ale agenţilor economici), fie 
a comportamentului inerţial al decidenţilor, toate aceste state s-au confruntat cu 
crize fiscale şi, implicit, bugetare, mai mult sau mai puţin simţite, cu impact 
asupra evoluţiei economico-sociale. 

De la o ţară la alta, amplitudinea şi durata acestor crize au variat 
proporţional cu profunzimea şi ritmurile reformei, caracterizată prin: 

 ambiguitatea legilor, insuficienţa consistentă a prevederilor acestora; 

 incompletitudinea şi incoerenta detaliilor operaţionale; 

 flexibilitatea redusă a politicilor, a instrumentelor fiscale; 

 deficienţe în organizarea şi efectuarea controlului fiscal;  

 colectarea deficitară a impozitelor. 
Dacă iniţial ratele veniturilor bugetare în produsul intern brut au fost mai 

mici decât în ţările dezvoltate, treptat acestea au crescut, evidenţiindu-se dife-
renţe semnificative între ratele bugetului central şi cele ale bugetului consolidat. 

Eficacitatea instrumentelor fiscale s-a dovedit îndoielnică, adesea cu 
efecte perverse. 
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Pe fondul creşterii veniturilor bugetare, în statele din plutonul fruntaş se 
constată reducerea ponderii impozitelor în produsul intern brut, ca reflex şi al 
retragerii statului din economie şi al modificării structurii impozitelor. În celelalte 
ţări europene în tranziţie se evidenţiază aceeaşi tendinţă întârziată, dar pe 
fondul reducerii veniturilor bugetare reale, consecinţă a menţinerii economiilor 
lor în recesiune. 

Procesul de restructurare fiscală a evoluat astfel spre o structură a impo-
zitelor caracteristică ţărilor în curs de dezvoltare, cel puţin din perspectiva 
anului 1999: veniturile fiscale provin din trei surse, în proporţii aproximativ 
egale: 

 impozite pe venituri şi contribuţii pentru asigurări sociale; 

 impozite indirecte; 

 impozite pe comerţul exterior şi alte impozite. 
Periodic (de exemplu, în intervalul 1999-2000), pe ansamblu se constată 

existenţa slăbiciunilor instituţionale şi insuficienţa reformelor structurale, astfel 
generatoare de dezechilibre fiscale şi, implicit, de obstacole în creşterea 
economică şi a investiţiilor. 

Lipsa mecanismelor de transmitere a semnalelor politicilor fiscal-
bugetare care să contracareze evoluţiile negative se repercutează asupra 
rezultatelor fiscale în aproape toate statele europene în tranziţie, dar, printr-o 
adecvare inspirată a structurilor fiscale şi bugetare la condiţiile economice 
concrete, aceleaşi state din plutonul fruntaş (Cehia, Polonia, Slovenia, Croaţia, 
Ungaria, Estonia şi Slovacia) reuşesc să pună în funcţiune stabilizatorii 
automaţi, prin promovarea politicilor anticiclice şi corelarea politicilor fiscale şi 
monetare. 

Pe baza acestei experienţe, reformarea structurilor instituţionale şi 
alinierea codurilor fiscale, adecvarea structurilor fiscale şi bugetare la realitatea 
economică se afirmă ca obiective ale tuturor candidatelor la integrare. 

Diferenţiat, pentru atingerea acestor obiective, se utilizează instrumente 
fiscale, ca: 

 ratele uniforme la impozitele pe venit; 

 adaptarea taxei pe valoarea adăugată pentru contracararea reducerii 
veniturilor; 

 aplicarea diferenţiată a taxei pe valoarea adăugată, conform celor trei 
rate (standard, preferenţială şi zero); 

 acordarea facilităţilor fiscale pentru anumite activităţi, îndeosebi 
pentru exporturi şi investiţii; 

 adaptarea scalei impozitului pe venitul individual; 

 extinderea bazelor de impozitare; 

 stabilitatea sistemului fiscal. 
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Conform programului de aderare, ţintind inclusiv adoptarea monedei 
unice, perspectiva urmăreşte în plus: 

 maturizarea reglativă a instrumentelor fiscale; 

 asigurarea simplităţii şi transparenţei sistemului fiscal; 

 consolidarea disciplinei în colectarea impozitelor şi în exercitarea 
controlului fiscal; 

 reglementarea stabilă şi coerentă a impozitelor, pe baza unui cod 
fiscal asemenea celui din statele comunitare. 

2.4. Adaptarea sistemului fiscal românesc  

la cerinţele integrării 

2.4.1. Principalele obiective ale strategiei naţionale de pregătire  
a aderării în domeniu 

Prin Acordul de Asociere a României la Comunitatea Europeană se 
prevede, ca o condiţie importantă a integrării, armonizarea legislaţiei prezente 
şi viitoare a ţării cu cea comunitară, menţinându-se ca domeniu de interes 
special, impozitarea indirectă. Ca urmare a angajamentelor astfel asumate, în 
Strategia naţionala de pregătire a aderării României la Uniunea Europeana, 
între obiectivele care urmează a fi atinse, figurează: 

 perfecţionarea sistemului fiscal; 

 adaptarea instrumentelor, a metodelor şi a legislaţiei financiare la 
cerinţele mecanismelor pieţei unice. 

Din partea României se aşteaptă armonizarea legislaţiei vizând în primul 
rând taxa pe valoarea adăugată şi accizele. 

În acest sens, eliminarea frontierelor fiscale presupune înlăturarea 
distorsiunilor existente pe subsegmentele pieţei naţionale, impunându-se 
respectarea principiilor neutralităţii şi moderării presiunii fiscale. 

Respectarea principiului neutralităţii impune eliminarea obstacolelor 
fiscale şi garantarea concurenţei, renunţarea la facilităţile fiscale care 
distorsionează relaţiile concurenţiale pe piaţă şi stimulează evaziunea fiscală, 
la adăpostul legii. 

Cel de-al doilea principiu, privind moderarea presiunii fiscale, impune 
diminuarea presiunii fiscale exercitate asupra deciziilor individuale în domeniile 
muncii, economisirii, consumului şi investiţiilor. Acest principiu implică, 
deopotrivă, comprimarea intervenţiilor statului în economie şi relaxarea politicii 
fiscale. 

Opţiunea pentru perceperea taxei pe valoarea adăugată în ţara de 
destinaţie constituie un avantaj, deoarece permite fluxurilor de schimb să se 
bazeze pe ecartul costurilor comparative, nu pe cel al cotelor, ceea ce 



 

 

 

684 

stimulează agenţii economici să asigure comparativitatea costurilor. 

Referitor la armonizarea taxei pe valoarea adăugată, Consiliul 
Comunităţii Europene a fixat nivelul minim al cotei reduse la 5% şi pe cel al 
cotei normale la 15%, fără să stabilească şi un plafon maxim al acestor cote 
(statele membre au libertatea să hotărască în această privinţă). 

Referitor la armonizarea accizelor, conform directivei comunitare, se 
impune a se avea în vedere că, reprezentând un impozit pe consum, acestea 
trebuie încadrate în structuri şi cote cât mai apropiate sau unificate, pentru a se 
evita diferenţierile care duc la distorsionarea concurenţei. 

Din motive economice şi sociale, produsele supuse accizării şi cotele 
practicate pentru accize sunt foarte diversificate, atât în România, cât şi în 
ţările Uniunii Europene, care au manifestat o oarecare reticenţă în ceea ce 
priveşte armonizarea accizelor, pentru a nu pierde din încasări. 

Tot în contextul armonizării fiscale internaţionale, un interes aparte 
trebuie acordat şi taxelor vamale, astfel încât acestea să nu mai restricţioneze 
relaţiile comerciale cu exteriorul. 

Într-o primă etapă trebuie să se procedeze la limitarea funcţiei 
protecţioniste a taxelor vamale, urmând ca, în momentul aderării la 
Comunitatea Europeană, taxele vamale să fie desfiinţate. 

În privinţa impozitelor directe, se prevede armonizarea tehnicii de 
impunere a profiturilor realizate de societăţi, prin aplicarea beneficiului mondial. 

În armonizarea impunerii beneficiilor trebuie să se urmărească 
eliminarea diferenţelor generate de elementele deductibile fiscal, de facilităţile 
fiscale şi de nivelul mediu al cotei practicat la nivel european. 

De asemenea, trebuie să se ţină seama de faptul că majoritatea ţărilor 
europene fac distincţie între societăţile de capital şi cele de persoană.  

Diferenţele de cote sunt favorabile societăţilor multinaţionale, care tind 
să-şi concentreze profiturile în statele în care cotele sunt mai reduse. 

Impunerea profiturilor societăţilor prin cote mai mici echivalează cu o 
subvenţie şi este considerată incompatibilă cu piaţa unică. 

Pe de altă parte, impunerea mai puternică a profiturilor şi lipsa unor 
facilităţi fiscale, acordate de unele state, generează pierderi de capital în 
favoarea altor state. 

Distorsiunile fiscale afectează competitivitatea societăţilor, frânează con-
centrarea, generează migrări de capital, influenţând localizarea societăţilor, 
utilizarea resurselor financiare şi, în general, utilizarea factorilor de producţie. 

De aceea, prin armonizarea tehnicii de impunere a profiturilor trebuie să 
se urmărească atât asigurarea şi menţinerea condiţiilor de manifestare a unei 
concurenţe reale între societăţi (prin eliminarea discriminărilor, prevenirea şi 
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combaterea evaziunii fiscale şi evitarea dublei impuneri), cât şi stimularea 
adaptării societăţilor în perspectiva armonizării politicilor industriale, prin unifor-
mizarea tehnicilor de impunere, inclusiv în cazul fuziunilor sau sciziunilor 
societăţilor-mamă şi filialelor.  

Pe temeiul principiilor şi condiţiilor astfel statuate, România are încă o 
suită de probleme de rezolvat pentru a-şi adapta realmente sistemul fiscal la 
mecanismele pieţei unice europene: 

 stabilirea strategiei de alimentare a bugetului public (cu precădere 
prin impozite directe sau indirecte ori prin echilibrarea veniturilor din 
aceste surse); 

 distribuirea nivelului impozitelor directe între diversele categorii de 
persoane, fizice şi juridice; 

 utilizarea eficientă a impozitelor, având în vedere că în perioada de 
tranziţie, caracterizată prin austeritate bugetară, s-a pus accentul doar 
pe găsirea căilor de alimentare a bugetului, neglijându-se rolul 
impozitelor ca instrument de intervenţie; 

 acordarea locului cuvenit impozitelor în formarea resurselor financiare 
publice; 

 corelarea politicii fiscale cu politicile bugetară şi monetară; 

 îmbinarea eficientă a elementelor de echitate fiscală, atât pe verticală, 
cât şi pe orizontală.  

2.4.2. Stadiul reformării sistemului fiscal românesc 

Reforma din România a vizat, în faza iniţială, crearea unui sistem de 
impozite care să asigure venituri bugetare adecvate, într-un mod echitabil şi cu 
distorsiuni minime asupra preţurilor. 

Principalele măsuri iniţiate au fost introducerea impozitelor pe profit, pe 
dividende şi pe vânzarea de active, pe salarii, suportate direct de către titularii 
de venituri, eliminarea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi introducerea taxei 
pe valoarea adăugată, perfecţionarea impozitului pe profit şi stabilirea cotei 
unice de impozitare, introducerea unui nou sistem de taxe vamale şi de accize. 

Totuşi, sistemul fiscal românesc se caracterizează printr-o transparenţă 
redusă şi un grad ridicat de instabilitate.  

Există un număr semnificativ de reglementări fiscale extrem de 
complicate, care lasă loc interpretărilor contradictorii. Un labirint de exceptări şi 
facilităţi fiscale a fost construit gradual, ca urmare a presiunilor diferitelor 
grupuri de interese. Sistemul fiscal a devenit tot mai mult obiectul unor 
negocieri între autorităţile care adoptă şi impun legile şi reprezentanţii 
contribuabililor, în cadrul cărora consideraţiile privind eficienţa impozitelor, 
echitatea acestora şi costul administrării joacă un rol marginal. 
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Complexitatea sistemului de impozitare, transparenţa redusă şi 
instabilitatea reglementărilor în domeniu încurajează evaziunea fiscală, 
contribuind la instalarea unei tendinţe de reducere a gradului de colectare a 
impozitelor şi de inovare a altor taxe acoperitoare pentru buget. 

 

Graficul nr. 1 

Realizări la bugetul de stat din impozitul pe profit,  

în perioada 1990-2000 

 
 

Tabelul nr. 1 

Reglementarea impozitului pe profit în perioada 1991-2000 
 

Perioada  Număr transe profit Număr cote profit Variaţia cotei 

1991 67 67 5%-77% 

1992-1994 2 2 30% şi 45% 

1995-1999 1 1 38% 

2000 1 1 25% 

 

Comparativ cu programul, în ultimii trei ani veniturile bugetare 
nerealizate au fost înregistrate în principal la ţiţei, gaze naturale, alcool şi 
băuturi alcoolice, tutun, cafea etc., pe de o parte din cauza creşterii evaziunii 
fiscale, mai ales la cafea, tutun şi alcool. 

În aceste condiţii se manifestă o tendinţă sistematică de reducere a veni-
tului bugetului general consolidat, concomitent cu creşterea aberantă a 
preţurilor, în urma creşterii taxelor pe consum şi deprecierii monedei naţionale. 
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2.4.3. Perfecţionarea sistemului de impozitare naţional, 
din perspectiva anilor 2000-2001 

Amendamentele reglementative cu caracter fiscal promovate în anii 
2000-2001 poartă pregnant pecetea guvernărilor care s-au succedat, deosebite 
prin doctrina şi politicile socioeconomice împărtăşite. 

Dincolo însă de faptul că există diferenţe şi chiar opţiuni contradictorii în 
modificările legislative, în funcţie de instrumentele considerate de fiecare 
guvernare ca fiind adecvate, deopotrivă amendamentele adoptate în ultimii doi 
ani urmăresc, în esenţă, realizarea obiectivelor din Strategia naţională de 
pregătire a aderării României la Uniunea Europeană şi, concomitent, 
contrabalansarea deficitelor bugetare prin crearea condiţiilor pentru creşterea 
veniturilor fiscale pe cât este posibil cu costuri sociale minime. 

În acest sens, cu excepţia facilităţilor fiscale pentru stimularea investiţiilor 
directe, sprijinirea exporturilor, dezvoltarea turismului rural şi dezvoltarea între-
prinderilor mici şi mijlocii, anulate de fosta guvernare şi reintroduse de actuala 
guvernare, şi de acele facilităţi operaţionale în zonele defavorizate, legiferate şi 
extinse de predecesori, restrânse de guvernanţii aflaţi acum la conducerea 
ţării, prevederile incluse în legislaţia în domeniu converg către o uşoară 
relaxare fiscală şi, mai ales din perspectiva anului 2001, au ca ţintă atragerea 
de capital străin pentru relansarea economiei. 

Explicit, actele normative impuse statuează: 

1. într-o primă etapă (Ordonanţa de urgenţă nr. 650/1999, aplicabilă din 
anul fiscal 2000): 

 reducerea cotei impozitului pe profit, de la 38% la 25%, cu anumite 
excepţii; 

 impunerea profitului aferent veniturilor în valută, încasate printr-un 
cont bancar în România, cu o cotă de 5% din contravaloarea 
exporturilor de bunuri realizate prin activitatea proprie şi din cea a 
prestărilor de servicii internaţionale; 

 deducerea unei cote de 10% din preţul de achiziţie al echipamentelor 
tehnologice şi al mijloacelor de transport (cu excepţia autoturismelor), 
din profitul impozabil aferent exerciţiului financiar; 

 deducerea cheltuielilor reprezentând tichetele de masă acordate de 
angajatori în limitele valorii nominale prevăzute de legiuitor, la calculul 
profitului impozabil; 

 neimpozitarea dividendelor primite de către o persoană juridică 
română de la o altă persoană juridică română sau străină; 

2. în a doua etapă (Legea investiţiilor directe cu impact semnificativ în 
economie, nr. 332/2001): 
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 transferarea integrală în străinătate a profiturilor obţinute de investitori 
(în condiţiile în care se vrea şi ale regimului valutar din România), 
după plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii prevăzute de 
legislaţia română; 

 exceptarea de la plata taxelor vamale a echipamentelor tehnologice şi 
a produselor de software achiziţionate din import pentru investiţii; 

 amânarea plăţii taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor noi 
achiziţionate din România sau din import pentru realizarea investiţiilor, 
până la punerea în funcţiune a obiectivelor; 

 deducerea unei cote de 20% din valoarea tuturor investiţiilor realizate 
în noile condiţii, la calculul impozitului pe profit; 

 recuperarea eventualelor pierderi fiscale din profitul impozabil realizat 
în perioada de 5 ani care urmează acestora; 

 amortizarea accelerată a investiţiilor efectuate, conform Legii nr. 15/ 
1994, cu anunţarea, dar fără obligaţia aprobării prealabile din partea 
organului fiscal teritorial, unde contribuabilul are obligaţia depunerii 
declaraţiei de impunere. 

Pe linia impozitelor directe, la ordinea zilei se află implementarea impozi-
tului pe venitul global.  

Deşi deocamdată nu dispunem de date suficiente pentru a aprecia că 
introducerea sa, în anul 2000, s-a dovedit inspirată, primele informaţii arată 
totuşi că într-o etapă ulterioară trebuie asigurată o mai judicioasă aşezare şi 
repartizare a efortului fiscal, pe grupuri sociale şi pe membrii acestora.  

2.4.4. Eficienţa măsurilor fiscale adoptate  
de autorităţile române 

Măsurile fiscale adoptate de autorităţile române în ultimul deceniu nu au 
condus la crearea unui sistem de impozitare eficient şi echitabil, conform 
standardelor comunitare şi adecvat obiectivelor naţionale. 

În condiţiile în care, de la începutul tranziţiei încoace, bugetul ţării a fost 
împovărat de cheltuieli legate fie de restructurarea economiei, incluzând costul 
închiderii întreprinderilor cu pierderi şi costul social aferent, fie de restructurarea 
sistemului pensiilor şi ocrotirii sănătăţii, de creşterea investiţiilor în infrastructură şi 
de pregătirea militară, în condiţiile în care, în plus, bugetul a trebuit să suporte şi 
costurile de reabilitare a unor bănci, măsurile luate de autorităţile române de resort, 
pentru reducerea deficitelor, au rezolvat întrucâtva problema pe termen scurt, dar 
au fost contraproductive pe termen lung. 

Politica fiscală a autorităţilor române a fost insuficient racordată la 
evoluţiile socioeconomice în ansamblu şi, în special, la evoluţia indicatorilor 
care arată situaţia surselor de alimentare a bugetului. 
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Deşi se ştie că, pe de o parte, există limite în impozitare, pentru că ea se 
reflectează în creşterea preţurilor şi implicit afectează consumul şi că, pe de 
altă parte, impozitarea excesivă stimulează evaziunea fiscală, autorităţile 
române au adoptat o politică de majorare a impozitelor, nu de lărgire a bazei 
de impozitare. 

Prin prisma acestor neajunsuri, examinarea evoluţiei presiunii f iscale, 
respectiv a ponderii veniturilor fiscale aferente bugetului general consolidat în 
produsul intern brut, paralel cu examinarea evoluţiei altor indicatori, influenţaţi 
de fiscalitate, confirmă percepţia că măsurile fiscale de conjunctură afectează 
dezvoltarea economico-socială şi întârzie integrarea ţării în Uniunea 
Europeană. 

Aparent, după statistica oficială, rata prelevărilor obligatorii în România 
pare a fi rezonabilă faţă de cea a statelor comunitare. Valorile în sine, în 
descreştere, de la 35,5% în 1990 la 29,5% pondere a veniturilor fiscale în 
produsul intern brut în anul 2000, lasă impresia că ne confruntăm cu o 
fiscalitate „suportabilă”. Dacă extindem însă comparaţia la indicatorii privind 
veniturile fiscale pe locuitor în spaţiul intern şi extern şi, pe de altă parte, ţinem 
seama de proporţia în care se realizează sistematic programul de colectare a 
impozitelor şi taxelor, constatăm că presiunea fiscală este mai mult decât 
sufocantă în ţara noastră (tabelul nr. 2). 

 

Tabelul nr. 2 

Evoluţia gradului de fiscalitate în România 

-%- 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Gradul de fisc. gen. 
(imp+taxe+ contrib) 
x 100/PIB 

35,5 33,2 33,5 31,3 28,2 28,8 26,9 26,5 28,2 31,4 29,5 

Gradul de fisc. 
partiala (imp+taxe) 
x 100/PIB 

27,6 23,2 23,2 22,0 20,3 20,9 19,4 20,0 20,3 22,4  

Gradul de fisc. în 
scopuri sociale 
(contr. as. soc. X 
100/PIB) 

7,9 10,0 10,3 9,3 7,9 7,9 7,5 6,5 7,9 9,00  

  

În condiţiile în care, de regulă, impozitele, taxele şi contribuţiile aflate în 
sarcina agenţilor economici sunt virate la buget în proporţie de doar 55-60%, 
povara fiscală este transferată în cea mai mare parte pe umerii populaţiei, prin 
intermediul taxelor pe consum şi al altor taxe şi impozite, fapt şi mai pregnant 
confirmat de evoluţia realizărilor, care, pe ansamblu, depăşesc proiecţiile 
bugetare (anexa nr. 2.1). 
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Pe de altă parte, în situaţia în care sarcina fiscală a agenţilor economici 
întrece de trei-şapte ori, în funcţie de specificul activităţii, cuantumul profitului 
net pe care îl obţin, este aproape imposibil ca balanţa să se echilibreze, pentru 
a se ieşi din cercul vicios în care şi agenţii economici şi consumatorii de bunuri 
şi servicii se află. 

Tendinţa de reducere a celor trei indicatori de fiscalitate (gradul de fiscali-
tate generală, gradul de fiscalitate parţială, gradul de fiscalitate socială) în ţara 
noastră este rezultatul declinului economiei, al reducerii produsului intern brut 
în expresie reală şi al îngustării bazei impozabile, nu al reducerii numărului şi 
nivelului impozitelor, taxelor şi cotizaţiilor sociale. 

Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere faptul că ţările comunitare 
dispun de venituri fiscale considerabil mai mari, faţă de România, şi că între 
veniturile fiscale medii/locuitor, realizate pe ansamblul Uniunii Europene şi 
România, există un decalaj de 22 la 1. 

 

Mai mult, experienţa dovedeşte că reuşita acţiunii de distribuire a venitu-
rilor, prin mecanismul bugetului de stat, depinde în mare măsură de modul în 
care este conceput sistemul fiscal: din ce impozite este alcătuit; dacă 
impozitele sunt sau nu diferenţiate; dacă răspunsul este afirmativ, în funcţie de 
ce criterii sunt diferenţiate impozitele. 

Din această perspectivă, evoluţia veniturilor fiscale în perioada 1990-
2000, pe categorii de impozite, arată că autorităţile române au pus un accent 
din ce în ce mai puternic pe creşterea ponderii impozitelor indirecte în 
alimentarea bugetului. 

 

Graficul nr. 2 

Evoluţia comparativă a veniturilor la bugetul de stat din impozite directe  

şi indirecte, în perioada 1990-2000 
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Această opţiune, opusă celei din spaţiul comunitar, este extrem de 
riscantă şi dăunătoare, în sensul că este greu de contracarat în situaţia în care, 
ca urmare a creşterii implicite a preţurilor şi, în consecinţă, a reducerii 
producţiei şi consumului (în interdependenţă), baza de impozitare se erodează. 

Contrar cerinţei de a optimiza raportul dintre impozitele directe şi cele 
indirecte, de a echilibra cel puţin aceste impozite, pentru a stimula sectorului 
privat să economisească şi să investească, statul român percepe impozit până 
şi pe profitul reinvestit şi impozitează exagerat salariile. 

Reglementările privind facilităţile fiscale, respectiv scutirile şi reducerile 
de impozite, tot mai restrictive în statele comunitare, se înscriu pe o traiectorie 
sinuoasă în ţara noastră, fie pentru că sunt influenţate de anumite grupuri de 
interese, fie pentru că excelează prin prevederi ori prea zgârcite ori prea gene-
roase şi, în consecinţă, induc în rândul potenţialilor investitori percepţia că riscă 
să se afle pe nisipuri mişcătoare.  

Din această cauză şi din cauză că în România impozitele pentru 
obţinerea unei unităţi de profit, investiţiile străine directe în România sunt 
simbolice, faţă de cele din majoritatea ţărilor în tranziţie. 

Tabelul nr. 3 

Evoluţia investiţiilor străine  

în spaţiul CEFTA 
- milioane dolari SUA - 

ANII BG CZ HU PL RO SI SK 

1998 75 804 1286 1165 16 608 377 

1999 269 698 1566 1024 28 605 300 

2000 x 784 2013 X 17 794 308 

2001– TR. 1 x x 2329 X 3 x x 

 

 Impozitul pe forţa de muncă 

O altă piedică în atragerea investitorilor, dar şi în obţinerea de economii 
şi creşterea disponibilităţilor financiare pentru investiţii o constituie impozitarea 
salariilor.  

Dincolo de faptul că descurajează munca, impozitele pe salarii şi 
cotizaţiile sociale pe care statul român le percepe sunt de circa două ori mai 
mari decât în statele comunitare. 

În timp ce Comisia Europeană adoptă măsuri pentru scăderea fiscalităţii 
pe forţa de muncă, în România impozitarea salariilor rămâne una dintre 
puţinele surse sigure de venit ale bugetului de stat. 

Deşi se bate moneda pe oferta de forţă de muncă ieftină, realitatea este 
că fiscalitatea scoate forţa de muncă autohtonă din competiţie. 

Cel puţin deocamdată România stă rău inclusiv cu armonizarea operată 
în legătură cu randamentul impozitelor indirecte. 
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Graficul nr. 3 

Structura impozitului pe forţa de muncă 

 
 

 Taxa pe valoarea adăugată 

La taxa pe valoarea adăugată, contrar afirmaţiei oficiale că „ne aflăm în 
grafic”, autorităţile române încă nu s-au conformat directivei de a aplica o cotă 
minimă de 5% şi o cotă normală de 15%. 

România amână aplicarea cotei minime atât la produsele alimentare cât 
şi la serviciile de strictă necesitate. Pe lângă faptul că, în interiorul ţării, puterea 
de cumpărare scade dramatic şi se profilează reducerea corespunzătoare a 
veniturilor bugetare din taxa pe valoarea adăugată (aşa cum arată graficele 
prezentate în continuare), este posibil ca, după schimbarea regimului de virare 
a veniturilor din taxa pe valoarea adăugată la bunurile şi serviciile care fac 
obiectul schimburilor cu statele comunitare (la bugetul exportatorului), bunurile 
şi serviciile româneşti, purtătoare ale unei taxe pe valoarea adăugată excesive, 
să nu mai fie atractive şi să pierdem. 

Graficul nr. 4 

Evoluţia consumului şi a veniturilor la bugetul de stat din TVA la 

produsele alimentare, în perioada 1994-2000 
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Graficul nr. 5 

Evoluţia consumului şi a veniturilor la bugetul de stat din TVA la 

produsele nealimentare, în perioada 1994-2000 

 
 

 Accize 

La accize (în speţă la acelea care trebuie neapărat aliniate în vederea 
integrării – aplicate uleiurilor minerale, tutunului, alcoolului şi produselor alcoo-
lice), de asemenea există încă diferenţe importante faţă de nivelele acceptate 
pe piaţa unică europeană. 

Armonizarea accizelor, în ceea ce ne priveşte, se profilează a fi dificilă, 
pe de o parte pentru că preţurile şi tarifele interne la produsele şi serviciile 
accizate, în special la produsele petroliere, se resimt puternic, cu precădere 
prin tarifele în creştere galopantă la energie, şi, pe de altă parte pentru că, pe 
măsura majorării accizelor, creşte evaziunea şi implicit scad veniturile 
bugetare. 

Graficul nr. 6 

Evoluţia veniturilor la bugetul de stat din accize şi impozit pe circulaţie,  

în perioada 1990-2000 
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Singura salvare a României în această situaţie ar fi, până una-alta 
obţinerea unor derogări pentru reducerea costului utilităţilor aferente activităţilor 
considerate strategice. 

 Taxele vamale 

La taxele vamale, politica protecţionistă excesivă promovată de 
autorităţile române de asemenea se dovedeşte ineficientă, atât prin faptul că 
încurajează rabatul de la calitate şi slaba productivitate, cât şi prin faptul că 
este pavăză şi pretext pentru speculanţi.  

Trecând peste faptul că au o pondere relativ scăzută în veniturile fiscale 
(cum arată graficul), taxele vamale, menţinute la cote necompetitive şi chiar 
majorate „temporar” la unele bunuri, devin bariere în procesul de integrare, ne 
îndepărtează nu numai de piaţa unică, dar şi de piaţa ţărilor candidate la 
aderare, încălcarea acordurilor vamale încheiate cu acestea ducând la 
reducerea volumului schimburilor comerciale cu România. 

 

Graficul nr. 7 

Evoluţia veniturilor la bugetul de stat din taxe vamale, 

în perioada 1990-2000 
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Coroborate, toate erorile pe plan strategic făcute de autorităţile române 
în materie fiscală şi de administrare a veniturilor din impozite determină 
dezechilibre grave în bugetul central şi în bugetul general consolidat al ţării, 
evidente în evoluţia deficitelor aferente înregistrate în perioada tranziţiei, 
îndeosebi în intervalul dintre anii 1994-2000, deficite care, pentru a fi acoperite, 
necesită amânarea mult aşteptatei relaxări fiscale.  
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Tabelul nr. 4 
- % din PIB - 

Anii Deficitul bugetului general consolidat Deficitul bugetului de stat 

1994 1,9 4,2 

1995 2,6 4,1 

1996 3,8 4,9 

1997 3,7 3,6 

1998 3,3 2,8 

1999 2,0 2,6 

2000 3,7  

2.5. Orientări, soluţii pentru racordarea sistemului 

de impozite şi taxe la cerinţele interne şi ale pieţei 

unice în domeniu 

Pe baza experimentelor şi analizei critice a evoluţiei indicatorilor fiscali şi 
bugetari care constituie obiectul studiului, autorităţile române în materie trebuie 
să aibă în vedere, în procesul de integrare economică europeană, crearea unui 
sistem modern de impozite, capabil să stimuleze munca, economisirea, 
investiţiile şi să instituie, în acelaşi timp, un regim de echitate generală în 
tratarea contribuabililor, prin: 

1. abordarea corelată, coerentă şi unitară a problemelor privind fiscalitatea în 
ţara noastră în contextul cerinţelor comunitare referitoare în special la 
adoptarea de reglementări stabile privind ansamblul impozitelor (directe, 
indirecte, taxe şi contribuţii obligatorii), reducerea numărului de fonduri 
speciale, creşterea masei contribuabililor, respectarea obligaţiilor şi a 
drepturilor fiscale, definirea clară a infracţiunii fiscale şi sancţionarea, 
prescrierea acesteia conform normelor internaţionale; 

2. impozitarea producţiei şi a consumului, optimizarea raportului dintre 
impozitele directe şi cele indirecte astfel încât să fie eliminate decalajele faţă 
de statele membre ale Uniunii Europene; 

3. consolidarea sistemului fiscal pe temeiul armonizării taxei pe valoarea adău-
gată şi a accizelor cu standardele acceptate pe piaţa unică şi reconsiderarea 
impozitului pe venitul global, a impozitelor pe proprietate şi a celorlalte 
impozite directe, spre a fi echitabile şi suficiente pentru ca, împreună cu 
impozitele indirecte, să compenseze eliminarea taxelor vamale în 
perspectivă; 

4. lărgirea bazei de impozitare şi a masei veniturilor impozitate, avându-se în 
vedere: 

 stimularea dezvoltării (eliminarea impozitului pe profitul real investit şi 
acordarea de facilităţi acelor întreprinderi mici şi mijlocii care 
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realizează produse sau piese de schimb actualmente importate ori 
oferă servicii foarte solicitate şi profitabile); 

 scutirea de impozitul pe venit (sau pe teren) numai a agricultorilor 
care obţin venituri inferioare unui plafon considerat suficient pentru un 
trai decent; 

 instituirea unui regim restrictiv de exceptări de impozite şi taxe, prin 
promovarea unei legi care să definească şi să reglementeze fără 
echivoc condiţiile în care acestea operează; 

 executarea silită a marilor datornici la buget de către instituţii 
financiare constituite în acest scop, aplicându-se acelaşi tratament 
agenţilor economici cu capital de stat sau privat; 

 implementarea unui sistem de monitorizare a firmelor al căror obiect 
de activitate permite, deocamdată, ascunderea unor venituri (agenţii 
imobiliare, firme de consultanţă, unităţi de alimentaţie publică etc.); 

5. relaxarea fiscală în sensul reducerii presiunii exercitate asupra 
consumatorilor din rândul populaţiei, prin: 

 aplicarea unei cote minime de doar 5% taxă pe valoarea adăugată la 
alimentele şi serviciile de bază, la confecţii şi alte produse pentru 
copii, la rechizite şcolare; 

 restrângerea nomenclatorului de produse şi servicii purtătoare de 
accize (după exemplul ţărilor civilizate), bineînţeles corelat cu 
asigurarea altor venituri bugetare, în special prin eliminarea muncii la 
negru şi reducerea evaziunii fiscale, instituirea unui control sever 
asupra costurilor şi gestionării companiilor naţionale furnizoare de 
resurse energetice şi ale regiilor de servicii publice; 

6. degrevarea bugetului de ajutoarele acordate anumitor categorii din populaţia 
aptă de muncă (recenţi absolvenţi ai şcolilor profesionale sau ai liceelor 
industriale, soţului sau soţiei în cazul în care partenerul are un venit suficient 
pentru întreţinerea întregii familii), astfel încât să fie stimulată încadrarea în 
serviciu; 

7. folosirea mai raţională a fondului pentru pensii, prin corelarea pensiilor 
conform vechimii în muncă şi pregătirii fiecăruia, evaluarea contribuţiei la 
bugetul de asigurări sociale pe baza unui punctaj raportat la venitul mediu al 
categoriei profesionale, nu al salariului de referinţă pe economie; 

8. revizuirea reglementărilor privind impozitarea salariilor şi impozitul pe 
venitul global, respectiv prin diferenţierea cotei de deducere pentru pre-
gătirea profesională în funcţie de calificarea şi exigenţele de perfecţionare 
profesională aferentă locului de muncă ocupat şi dimensionarea deducerilor 
corespunzător unor niveluri considerate decente, cum ar fi preţul „coşului 
zilnic” (extrapolat la lună, an) sau costul real decent al întreţinerii copiilor. 



Capitolul 3 

Gestiunea trezoreriei finanţelor publice 

 

Trezoreria, concepută ca un sistem operaţional al Ministerului Finanţelor, 
efectuează, în principal, operaţiuni financiare şi băneşti, atributele sale 
definitorii constituind elementele principale pentru gestiunea trezoreriei 
finanţelor publice din România. 

Gestiunea corelaţiei dintre resursele şi destinaţia fondurilor publice este 
funcţia primordială a Trezoreriei statului. La prima vedere, trezorierii statului 
trebuie să îndeplinească un rol comparabil cu persoanele care gestionează 
trezoreria unei întreprinderi, care au, în linii mari, următoarele roluri: 

 să supravegheze şi să conducă mişcările permanente de fonduri din 
Trezoreria statului;  

 să organizeze finanţarea în bune condiţii, cu costuri minime şi conve-
nabile, în situaţia unor ţări, pentru acoperirea deficitelor bugetare. 

3.1. Gestiunea mişcărilor de fonduri în Trezoreria statului 

Trezorierii statului sunt, în primul rând, casierii acesteia deoarece o 
funcţie esenţială a trezoreriei constă în determinarea şi previzionarea 
mişcărilor de fonduri publice. În consecinţă, ei trebuie să vegheze permanent 
ca: 

 soldul general al statului să nu fie deficitar, după ce s-au încasat 
veniturile şi s-au efectuat plăţile, precum şi după ce s-au realizat 
împrumuturile nete de rambursare a ratelor pentru capital şi plăţile 
dobânzilor aferente; 

 ieşirile de fonduri să fie limitate la niveluri acceptabile din punct de 
vedere al resurselor şi realizate cât mai târziu posibil. 

3.1.1. Trezoreria – casieria statului 

Având ca sarcină principală execuţia veniturilor şi a cheltuielilor 
prevăzută prin legea bugetară anuală, Trezoreria este, de fapt, casierul 
bugetului de stat. 

Operaţiunile desfăşurate prin Trezorerie pot fi grupate potrivit mai multor 
criterii, ca de exemplu: 

a) operaţiuni de casă, grupate după un criteriu juridic: 

 bugetul public naţional, compus din: 

 bugetul de stat; 
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 bugetele locale; 

 bugetul asigurărilor sociale de stat; 

 bugetele anexă, aferente unor servicii ale statului care nu au 
personalitate juridică, dar care dispun de personalitate financiară, pentru 
obţinerea de venituri şi efectuarea anumitor cheltuieli; 

b) operaţiuni de casă, grupate după criteriul financiar; 

 operaţiuni cu caracter definitiv, cum sunt încasarea veniturilor fiscale 
şi efectuarea cheltuielilor din bugetul public naţional, bugetele anexă 
şi alte conturi speciale ale trezoreriei; 

 operaţiuni cu caracter temporar, care dau naştere unei rambursări 
ulterioare.  

Executarea acestor operaţiuni pune în evidenţă funcţia de intermediar 
financiar trezoreriei, care se manifestă ca generator de împrumuturi, care vor 
putea fi finanţate fie prin excedentul prezentat la operaţiunile definitive, fie prin 
resurse financiare împrumutate; 

c) operaţiuni de casă grupate potrivit unui criteriu economic, 

clasificarea fiind valabilă numai pentru bugetul general: 

 cheltuieli ordinare, în această categorie intrând cheltuielile de 
finanţare şi cheltuielile de transfer; 

 cheltuielile de capital, însemnând cheltuieli cu investiţiile executate din 
fonduri publice. 

Mişcările de fonduri în cadrul trezoreriei rezultă din operaţiunile 
permanente vizând, pe de o parte, resursele permanente ale statului, în cadrul 
cărora impozitele ocupă un rol esenţial, iar pe altă parte, cheltuielile 
permanente, care cuprind cheltuielile ordinare şi cheltuielile de capital, 
transferuri etc. 

Permanenţa acestor operaţiuni, adică repetativitatea acestora, poate fi 
înţeleasă numai referitor la funcţiile permanente ale statului, justificând astfel 
caracterul lor precis, riguros restrictiv. Realizând aceste operaţiuni, Trezoreria 
îşi manifestă o atitudine pasivă, deoarece aceste operaţiuni sunt fixate prin 
legea finanţelor şi se impun Trezoreriei, în acest caz ea neexercitând direct 
funcţia de casier, ci, în esenţă asigurând numai derularea corectă, în timp şi 
spaţiu, a acestor operaţiuni. 

Funcţia de casier se desfăşoară printr-un serviciu sau birou de casierie-
tezaur, care are următoarele atribuţiuni: 

 încasează veniturile, după efectuarea controlului preventiv; 

 eliberează numerar, la cererea instituţiilor publice; 

 efectuează plăţi persoanelor fizice, privind anumite drepturi băneşti; 

 conduce corect şi la zi evidenţa intrărilor şi a ieşirilor de numerar, 
stabileşte soldul zilnic al casieriei, întocmeşte jurnalul de casă; 
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 asigură aplicarea normelor privind integritatea şi securitatea 
numerarului existent în casierie. 

3.1.2. Menţinerea în poziţie creditoare a contului Trezoreriei  
la Banca Naţională 

În general, fluxurile de cheltuieli nu coincid cu fluxurile de venituri 
publice, ceea ce reprezintă problema tradiţională a mişcării fondurilor. 

Repartiţia fondurilor în spaţiu şi centralizarea pentru contul Trezoreriei 
sunt realizate în fiecare zi prin utilizarea informaticii în gestiunea fondurilor 
publice. Se realizează astfel imaginea sintetică a unui cont real ţinut de 
trezorerie la Banca Naţională. 

Nu toate mişcările de fonduri alimentează în aceeaşi manieră contul 
central. În acest sens, este necesară analiza circuitelor financiare şi în primul 
rând a circuitului trezoreriei. 

În prezent se disting trei tipuri de circuite: 
 circuitul băncii centrale, în care operaţiunile pun în circulaţie moneda 

hârtie, moneda divizionară, depozite ale băncii centrale şi moneda 
străină; 

 circuitul bancar, prin care este pusă în circulaţie moneda scripturală 
de către băncile comerciale prin operaţiunile lor curente; 

 circuitul trezoreriei, unde circulă moneda creată de conturile 
trezoreriei.  

Nivelul global al excedentelor de trezorerie în moneda băncii centrale 
permite măsurarea „lichidităţii” acesteia. Astfel, dacă aceasta prezintă un sold 
pozitiv, respectiv a colectat resurse mai mult decât a efectuat plăţi, lichiditatea 
va creşte şi invers, dacă soldul său este negativ, lichiditatea trezoreriei scade şi 
aceasta va trebui să se împrumute, în special din sistemul bancar, pentru a-şi 
mări disponibilităţile în monedă a băncii centrale. 

Potrivit naturii lor specifice, acestea au efecte diferite asupra funcţionării 
circuitului financiar: 

 dacă se desfăşoară în interiorul circuitului trezoreriei, nu va fi afectat 
echilibrul general al trezoreriei statului; 

 dacă produc ieşiri de fonduri din circuit, efectul produs va fi de deterio-
rare a lichidităţii sistemului; 

 dacă determină intrări de resurse în circuitul trezoreriei, acestea vor 
duce la o îmbunătăţire a lichidităţii acestuia. 

Pentru a gestiona mişcările de fonduri, către şi din trezorerie, trebuie să 
se cunoască care sunt instituţiile şi societăţile care îşi depun fondurile în conturi 
la aceasta. Dintre aceste instituţii sau societăţi, unele sunt obligate prin lege să-
şi ţină conturile la trezorerie; altele o fac în mod deliberat, din proprie iniţiativă. 
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În categoria deponenţilor obligaţi intră instituţiile care prestează servicii 
colective finanţate din fonduri publice, precum şi acelea care redistribuie 
fonduri publice sau garantate public.  

În categoria deponenţilor voluntari intră acele societăţi care îşi deschid 
cont în trezorerie, în special prin intermediul agenţilor fiscali. 

Analiza circuitului trezoreriei evidenţiază mai clar diversele mişcări de 
fonduri care trebuie să asigure echilibrul trezoreriei statului. 

Circuitul Trezoreriei Publice se închide atunci când suma lichidităţilor 
emise în afara circuitului este compensată printr-o creştere în sumă egală a 
lichidităţilor deja existente pe care ea le selectează.  

Dacă din contra, lichidităţile emise de trezorerie se îndreaptă spre alte 
circuite, fără a fi compensate printr-o colectare de aceeaşi sumă de 
disponibilităţi deja existente, trezoreria publică va înregistra o pierdere netă ce 
va trebui să fie compensată prin apelarea la sprijinul instituţiilor financiare 
exterioare circuitului trezoreriei publice, adică la banca centrală sau la sistemul 
bancar, prin creare de monedă suplimentară. 

3.1.3. Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin 
Trezoreria publică 

În ţara noastră, formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria 
statului sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994, modificată 
prin OG nr. 37/1996. Potrivit acestor reglementări, instituţiile publice cuprind: 

 autoritatea legislativă; 

 instituţia prezidenţială; 

 autoritatea judecătorească; 

 alte autorităţi publice; 

 Guvernul; 

 ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale; 

 consiliile judeţene şi locale; 

 instituţiile publice de subordonare centrală şi locală; 
Trezoreria generală a statului cuprinde operaţiuni din încasări şi plăţi în 

lei şi în valută, care privesc: 

 veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale buge-
tului asigurărilor sociale de stat; 

 veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale; 

 veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice; 

 datoria publică internă şi externă, inclusiv evidenţa şi plata serviciului 
datoriei publice interne şi externe; 

 alte venituri şi cheltuieli ale sectorului public. 
Contul general al Trezoreriei statului funcţionează la Banca Naţională a 
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României, iar soldul activ al acesteia se formează din disponibilităţile 
Trezoreriei Centrale din Ministerul Finanţelor Publice şi din disponibilităţile 
Trezoreriilor din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului 
Finanţelor Publice. Soldul contului general al Trezoreriei statului se cuprinde în 
bilanţul Băncii Naţionale a României. 

Disponibilităţile aflate în contul general al Trezoreriei statului pot fi 
utilizate în ordinea următoare, pentru:  

 acoperirea temporară a deficitului din anul precedent şi din anul curent al 
bugetului de stat; 

 acoperirea temporară a golurilor de casă, înregistrate de bugetele locale; 

 acoperirea temporară a deficitelor din anul precedent şi din anul curent, 
înregistrate de bugetul asigurărilor de stat şi de bugetele fondurilor 
sociale; 

 efectuarea de plasamente financiare pe termen scurt, prin Banca 
Naţională a României, care acţionează ca agent al statului; 

 împrumuturi pe termen mediu şi lung pentru finanţarea şi refinanţarea 
deficitelor anuale ale bugetului de stat, pe seama disponibilităţilor pe 
termen mediu şi lung din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe. 
Pentru disponibilităţile din contul general al Trezoreriei statului există 

obligaţia bonificării de dobânzi.  

De asemenea, pentru plasamentele financiare pe termen scurt efectuate 
prin BNR, Trezoreria statului plăteşte, respectiv încasează dobânzile corespun-
zătoare. 

Dobânda pentru disponibilităţile Trezoreriei statului, folosite la finanţarea 
temporară a deficitului bugetului de stat din anul precedent şi din anul în curs, 
se calculează lunar la nivelul dobânzii medii plătite de Trezoreria statului pentru 
disponibilităţile şi depozitele păstrate în contul general al Trezoreriei statului şi 
se plăteşte la termenul stabilit de Ministerul Finanţelor.  

La disponibilităţile păstrate în contul general al Trezoreriei statului 
provenite din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe, 
se aplică dobânda la nivelul taxei oficiale a scontului Băncii Naţionale a 
României. 

Bugetul Trezoreriei statului cuprinde, atât la venituri cât şi la cheltuieli, 
dobânzile, comisioanele şi majorările de întârziere încasate, respectiv plătite la 
şi din Trezoreria statului, precum şi alte încasări şi plăţi pentru operaţiuni ce 
decurg din împrumuturi, avansuri, plasamente sau din păstrarea şi 
administrarea depozitelor în Trezoreria statului. 
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3.2 Previzionarea fluxurilor de intrare  

şi a fluxurilor de ieşire 

Trezoreria poate şi trebuie să genereze o reţea reală de fluxuri monetare 
la nivelul căreia se asigură legătura dintre intrări (încasări) şi ieşiri (plăţi), în 
permanenţă trebuind să existe disponibilităţi care să facă faţă scadenţelor.  

Desigur, pentru a preîntâmpina riscul incapacităţii de plată sau cel al 
încasărilor insuficiente care ar duce la amânarea plăţilor, există posibilitatea de 
a realiza dimensionarea încasării minime pe baza datelor din balanţele zilnice 
de verificare. Acest lucru se poate realiza prin multiplicarea ieşirilor zilnice cu 
numărul de zile de încasare. La acest calcul trebuie să avem în vedere toate 
intrările în trezorerie, respectiv atât încasările din impozite, taxe şi alte obligaţii 
datorate la buget de către agenţii economici, persoane fizice sau juridice, cât şi 
ieşirile din transferuri de la bugetul de stat şi din suma datorată din impozitul pe 
salarii. 

Pornind de la aceste aprecieri, considerăm că gestiunea trezoreriei 
publice presupune o bună previzionare a fluxurilor de intrare şi a fluxurilor de 
ieşire, precum şi cunoaşterea, urmărirea şi menţinerea echilibrului acestora în 
execuţie, pentru a avea în permanenţă disponibilităţi. 

Previziunile fluxului intrărilor sunt în funcţie de repartizarea sau de natura 
veniturilor bugetare şi se referă la: 

 fluxuri de intrări permanente, provenite din încasările veniturilor curente 
(fiscale şi nefiscale) şi de capital; 

 fluxuri de intrări temporare, provenite din emiterea bonurilor de tezaur şi 
împrumuturi bancare, în condiţiile prevăzute de Legea finanţelor publice. 
În cazul trezoreriei publice teritoriale, în previzionare trebuie avute în 

vedere şi fluxurile de completare (de echilibrare), provenite din transferuri de la 
bugetul de stat şi sumele defalcate din impozitul pe salarii. 

În situaţia fluxurilor de intrare, gestiunea trezoreriei presupune o foarte 
bună previzionare a scadenţei termenelor de plată, prin mijloacele financiare 
cele mai adecvate.  

În mod normal, previziunile sunt efectuate pe baza informaţiilor din 
conturile sintetice şi analitice, pornind de la ideea că cele mai mari operaţiuni 
au un caracter constant, de permanenţă. Dar, independent de aceste previziuni 
curente, previziunile trebuie efectuate şi asupra evoluţiei tendenţiale a 
încasărilor bugetare şi a cheltuielilor, cât şi scadenţelor, datoriilor, atât a celor 
pe termen scurt (bonuri de tezaur), cât şi, mai ales, pe termen lung 
(împrumuturi de stat). 

Previziunile fluxurilor de ieşire se referă, în primul rând la fluxurile 
curente de ieşiri ce se realizează, pe de o parte, prin creditări de sume către 
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agenţii economici prin conturile deschise la băncile comerciale şi care 
reprezintă, de regulă, plăţi din conturile bugetare, mijloace extrabugetare şi 
fonduri speciale ale instituţiilor publice pentru admiterea mărfurilor şi 
materialelor livrate şi recepţionate, serviciilor prestate şi lucrărilor executate, 
inclusiv a investiţiilor, iar pe de altă parte, prin eliberarea numerarului necesar 
instituţiilor publice pentru salarii, deplasări şi alte plăţi.  

În al doilea rând, previziunea fluxurilor de ieşire este rezultatul deciziilor 
pe termen mediu şi lung, ca urmare a retragerii de pe piaţă a bonurilor de 
tezaur în luna decembrie, în eventualitatea când acestea au fost emise în 
primele zece luni ale anului, sau în situaţia rambursării eventualelor 
împrumuturi.  

În cazul fluxurilor curente de ieşiri ce se realizează prin eliberarea 
numerarului necesar instituţiilor publice pentru salarii, deplasări şi alte plăţi în 
numerar, trebuie avută în vedere varianta cu casierii proprii de plăţi în care 
încasarea numerarului se efectuează de către împuternicitul instituţiei, pe baza 
unui cec de numerar, însoţit de documentele justificative. 

Trezoreria trebuie să facă faţă în orice moment la obligaţiile sale şi, deci, 
să dispună de banii necesari.  

Gestiunea trezoreriei constă în a pune trezoreria în situaţia în aşa fel 
încât lichiditatea să nu fie compromisă.  

Examinând fluxul intrărilor şi fluxul ieşirilor pe anumite perioade (lună, 
trimestru, semestru, an), ajungem fie la excedente, disponibilităţi puse în 
evidenţă de soldul debitor al contului component deschis la Banca Naţională 
pentru trezorerie, fie la deficite de trezorerie, caz în care trezoreria poate 
recurge la mijloacele financiare permise de lege, respectiv la emiterea de 
bonuri de tezaur şi la împrumuturi bancare. 

Desigur, cunoscând foarte bine fluxul intrărilor şi pe cel al ieşirilor, 
trezoreria poate avea influenţă pentru obţinerea unui echilibru cert, prin 
accelerarea încasărilor şi temperarea plăţilor de casă pe cât posibil.  

De asemenea, în situaţia în care fluxul intrărilor este superior fluxului 
ieşirilor, trezoreria ar putea opera cu plasamente pe durata excedentelor.  

Pentru evitarea unei politici necorespunzătoare privind plasamentele, 
trebuie adoptat acel sistem prin care acestea se efectuează la nivel central prin 
Banca Naţională a României, pentru că ea coordonează politica de nedefinire a 
băncilor comerciale.  

Politica de plasamente a trezoreriei centrale trebuie să se bazeze pe 
programul de reformă al guvernului urmărindu-se efectuarea lor cu destinaţie 
precisă şi cu dobândă preferenţială. 

Gestiunea trezoreriei publice este o problemă importantă, ce trebuie să 
preocupe mai mulţi specialişti în domeniu, în sensul de a realiza o trezorerie 
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publică performantă, cu o independenţă mai mare faţă de sistemul bancar, 
pornind de la oportunitatea şi necesitatea organizării funcţionării ei. 

3.3. Finanţarea deficitelor bugetare 

În afară de gestionarea casieriei statului, ce include monitorizarea 
contului Trezoreriei ţinut la Banca Naţională, gestiunea Trezoreriei statului se 
referă la o activitate de o importanţă deosebită, şi anume la supravegherea 
dimensiunii împrumuturilor necesare pentru finanţarea deficitelor. În acest scop 
este necesar ca statul să dispună de instrumentele adecvate de finanţare, pe 
care să le poată utiliza, astfel încât să fie compatibile cu politica financiară 
preconizată în perioada respectivă. 

3.3.1. Determinarea mărimii soldului bugetar care trebuie finanţat 

Primul pas, înainte de lansarea împrumuturilor, constă în determinarea 
cât mai exactă a necesarului de finanţat. În acest sens, trebuie să se ţină 
seama de cele două categorii de deficite ce trebuie finanţate: 

 soldul negativ al operaţiunilor de execuţie în procesul bugetar curent, 
respectiv decalajul temporar dintre încasările şi plăţile bugetare; 

 deficitul bugetar care rezultă după încheierea procesului bugetar anual. 
După cum se ştie, cheltuielile şi încasările bugetare nu se realizează în 

ritm regulat. Există variaţii, atât ale veniturilor cât şi ale cheltuielilor, a căror 
tendinţă se repetă lunar sau chiar anual, iar pe baza observării acestora se 
poate face o previzionare aproximativă a trezoreriei. Pentru a măsura, cât mai 
mult posibil costul datoriei care se contractează pentru acoperirea soldului 
negativ al trezoreriei este necesară o diminuare a necesităţilor de finanţare cât 
mai apropiată de realitate. 

Astfel, pe de o parte trebuie să se analizeze felul în care vor fi realizate 
cheltuielile bugetare, iar pe de altă parte, trebuie să se urmărească fluxurile 
încasărilor la bugetul general. 

În ceea ce priveşte cheltuielile, trebuie să se ţină cont de următoarele: 

 există perioade când acestea sunt mai mari – ca de exemplu, în 
apropierea vacanţelor, adică în luna iunie, când se acordă salariul pe 
două luni pentru învăţământ etc.; 

 ritmul de execuţie a cheltuielilor civile ordinare, este, în general, mai 
regulat decât ritmul cheltuielilor de capital.  
Astfel, primele sunt, în mare măsură, cheltuieli curente ale 

administraţiilor, în timp ce a doua categorie cuprinde mai ales cheltuielile cu 
investiţii publice. 

În ceea ce priveşte veniturile bugetare, variaţia intrărilor acestora ţine 
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seama atât de reglementările fiscale aferente fiecărui tip de impozit sau taxă, 
precum şi de evoluţia economică şi socială a societăţii, astfel: 

 impozitele indirecte, care reprezintă ponderea cea mai mare în structura 
veniturilor bugetare, nu prezintă variaţii foarte ample, deoarece cele mai 
importante dintre ele (taxa pe valoarea adăugată şi accizele) au termen 
de încasare lunar; 

 impozitele directe prezintă o fluctuaţie mai mare, pentru că, fie au 
obligativitatea de plată trimestrială (impozitul pe profit), fie de plăţile 
lunară (impozitul pe venit), iar regularizarea se face după finele anului 
fiscal (impozitul pe venitul global); 

 veniturile bugetare nefiscale sau cele de capital prezintă un ritm de 
încasare foarte neregulat, dar ponderea lor în totalul veniturilor bugetare 
se ridică, în general, la numai câteva procente, ceea ce face ca variaţiile 
lor, oricât ar fi de mari, să nu afecteze decisiv încasările bugetare; 

 o categorie importantă de cheltuieli, de care trebuie să se ţină seama, o 
reprezintă cheltuielile aferente datoriei publice. Statul nu poate să se 
preocupe numai de finanţarea noilor deficite, ci trebuie să ţină seama şi 
de necesitatea acoperirii financiare a sumelor ce reprezintă rambursarea 
împrumuturilor pe care le-a contractat anterior, inclusiv de scadenţele de 
plată ale acestora. 
Pe ansamblu, soldul execuţiei legii finanţelor cunoaşte în fiecare an o 

evoluţie semnificativă: 

 deteriorarea rapidă în primele două luni ale anului, în funcţie de 
cheltuielile perioadei complementare. 

 creşterea regulată a soldului până la sfârşitul verii; 

 stabilizarea relativă în timpul toamnei; 

 diminuarea sau creşterea, uneori brutală, de la sfârşitul anului, în funcţie 
de situaţia financiară a corespondenţilor, de nivelul activităţii economice 
etc. 

3.3.2. Instrumentele de finanţare a deficitului 

Alegerea instrumentelor adecvate finanţării deficitului bugetar sau a 
golurilor temporare de trezorerie este una dintre sarcinile cele mai importante 
oferite gestiunii trezoreriei, deoarece aceasta implică opţiunea către cele care 
necesită cele mai mici costuri şi scadenţele cele mai convenabile. 

Marea diversitate de instrumente de finanţare a deficitului poate fi clasifi-
cată potrivit celor două criterii principale: 

 într-o primă clasificare se face distincţia între instrumentele monetare şi 
resursele de economisire; 
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 al doilea mod de clasificare se referă la caracterul negociabil sau nu al 
instrumentelor de finanţare. 
Prima clasificare are un caracter convenţional, iar cea de a doua ne 

permite să cunoaştem, în termeni reali, instrumentele disponibile de finanţare. 

A Instrumentele negociabile 

În această categorie pot fi enumerate următoarele instrumente: 

a) bunuri de trezorerie garantate, care au următoarele caracteristici: 

 sunt anonime; 

 au o scadenţă unică (3; 5; 7 ani); 

 rata dobânzii este garantată, dar, de regulă, este fixă; 

 regimul fiscal riguros poate dispune de facilităţi speciale; 

b) fondurile particulare, care sunt depozite deschise de particulari, lângă 
trezoreria publică, practică întâlnită în unele ţări occidentale pentru 
garantarea suplimentară a securităţii depozitelor; 

c) împrumuturi obligatorii, care sunt utilizate de trezoreriile din unele ţări 
occidentale în situaţii speciale: lupta contra inflaţiei, sprijinirea agriculturii, 
stabilizarea soldului bugetar. 
Ele pot lua diverse forme, cum ar fi: 

 prelevări excepţionale, plătibile, fie sub formă de impozite, fie sub formă 
de subscripţii la un împrumut rambursabil pe o perioadă de până la 10 
ani; 

 majorarea impozitului pe venit pentru un anumit an, însoţită de 
alternativa subscrierii la un împrumut cu o rată fixă, dar atractivă; 

 extinderea şi consolidarea pe o perioadă delimitată a monopolurilor 
fiscale, generatoare de venituri bugetare suplimentare, urmărind însă şi 
obiective de politică economică; 

d) Finanţări de la banca centrală. 
Relaţiile financiare dintre trezorerie şi banca centrală îmbracă în ţările 

occidentale diverse forme. Indiferent de relaţia financiară instituită între cele 
două instituţii, trezoreria poate apela la ajutoare, de la banca centrală, sub 
forma unor împrumuturi remunerate sau nu, ajutoare reclamate de exemplu, 
de impactul cursului de schimb asupra soldului bugetar. 

 

B Instrumente negociabile 

a) Emisiunea de bonuri de trezorerie în cont curent. 
Trezoreria este un agent foarte activ pe piaţa monetară. Astfel ea emite, 

pe această piaţă, efecte pe termen scurt (bonuri de tezaur) în cont curent, 
conform unei proceduri de adjudecare la care participă băncile şi marile 
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instituţii financiare, care fac oferte de subscriere, indicând atât volumul, cât şi 
ratele de dobândă pe care pe propun. 

b) Împrumuturi obligatare pe piaţa financiară. 
Beneficiind adesea de exonerări fiscale şi de indexări, aceste împru-

muturi cunosc în prezent, o evoluţie ascendentă, concretizată în faptul că 
operaţiunile efectuate de către stat au caracteristici din ce în ce mai 
comparabile, în ceea ce priveşte durata ofertelor, modalităţile de amortizare, 
rata dobânzii, cu acelea care se constată pe pieţele financiare. Astfel, sunt 
evidente eforturile statului pentru modernizarea politicii emisiunilor de titluri de 
stat. 

 

c) Împrumuturile externe. 
Aceste împrumuturi sunt semnificative în perioadele de construcţie 

economică şi de criză economică, rambursarea lor realizându-se în perioada 
de expansiune şi de creştere economică. 

Creşterea datoriei interne reprezintă o componentă importantă a debitării 
bugetelor ulterioare, în acest sens, statul trebuind să găsească soluţia de 
rambursare, de reaşezare şi reeşalonare a plăţilor la datoria externă. 

Apelarea la împrumutul de stat a fost considerată, şi mai este încă, o 
operaţiune cu un impact psihologic şi politic de o mare importanţă, chiar mai 
important decât cel economic, din următoarele motive: 

 un împrumut mare de stat, este contractat, în general, pentru a finanţa fie 
un plan de redresare economică, fie instalarea unui nou guvern, care 
doreşte modificări majore ale politicii economice; 

 trezoreria urmăreşte micşorarea cât mai mult posibil a costului datoriei. 
În acest scop, ea oferă exonerări fiscale la câştigurile din titluri sau 
indexări ale acestor venituri; 

 trezoreria poate să emită emisiuni cu o rată a dobânzii mai scăzută decât 
cea de pe piaţă. 
Un alt instrument de apreciere a bunei gestiuni a Trezoreriei statului, pe 

lângă alegerea tipurilor de instrumente, este limitarea cheltuielilor, generate de 
datoria publică, respectiv cu plata dobânzilor aferente împrumuturilor 
contractate pentru acoperirea deficitelor. 

Din datele prezentate în tabelul 1 rezultă că înregistrările la semestrul I în 
anul 2000, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 1999, prezintă o creştere 
în soldul absolut de 204.833 de milioane de lei, respectiv 116,7%, fiind în 
concordanţă cu volumul şi structura indicatorilor macroeconomici realizaţi, a 
modificărilor legislative abordate, precum şi cu măsurile luate în teritoriu, la 
intensificarea colectării veniturilor în acest an. 
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Tabelul nr. 1 

Rezultatele activităţii Trezoreriei Sectorului 3,  

în perioada ianuarie – 30 iunie 2000 

Indicatori Realizări, 

sem. I –1999- 

% în total 

 venituri 

Realizări pe 

6 luni / 2000 

% în total 

 venituri 

Venituri buget  1.227.227 100 1.432.060 100 

Impozit pe profit 236.316 19,3 183.791 12,8 

Impozit pe salarii 104.881 8,5 25.100 1,8 

Impozit pe venit 
Sume defalcate impozit  

- - 243.189 
-113.585 

9,1 

Alte impozite directe 22.710 1,9  28.422 1,9 

T V A  
Rambursări TVA 

315.219 
-92.490 

18,2 
- 

398.612 
-74.024 

22,6 
 

Accize 567.792 46,2 578.021 40,4 

Taxe vamale 4.040 0,4 - 3740 0,3 

Alte impozite indirecte 19.014 1,5 24.450 1,7 

Vărsăminte instituţii 
publice 

4.018 0,3 16.345 1,2 

Diverse venituri 25.633 2,1 33.945 2,4 

Vărsăminte profit net regii 19.195 1,6 83.922 5,8 

Venituri din valorificarea 
bunurilor instituţiilor publice 

 
49 

 
 - 

 
 132 

 
 - 

 

Cifric, rezultatele trezoreriei, constau în cuantumul veniturilor încasate şi 
cuantumul plăţilor efectuate. În primul semestru al anului 2000 s-a înregistrat la 
bugetul de stat şi la bugetul local, volumul diverselor încasări crescând de la o 
lună la alta. 

Creditele deschise şi repartizate liber la bugetul de stat până la 30 iunie 
2000 în sumă de 715.425 de milioane de lei au fost utilizate în proporţie de 
95,60%, cheltuielile bugetului de stat însumând 683.964 de milioane de lei, 
rămânând credite neutilizate în sumă de 31.461 de milioane de lei. 

 

Tabelul nr. 2 

Credite la bugetul de stat, în primul semestru al anului 2000 

 L u n a   Deschideri credite  Plăţi (mil. lei)  Sold (mil. lei) 

Ianuarie 245.241 217.360 37.881 

Februarie 322.605 291.209 31.396 

Martie 411.635 386.074 25.561 

Aprilie 492.715 469.844 22.871 

Mai 611.495 578.844 32.651 

Iunie 715.425 682.964 31.461 
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În ceea ce priveşte bugetul local, încasările au crescut faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut, înregistrându-se noi resurse de venit, ponderea cea 
mai mare realizându-se în primul trimestru al anului 1999. La sfârşitul lunii 
Iunie 1999 încasările realizate sunt în sumă de 79.763 de milioane de lei, iar 
cheltuielile fiind în sumă de 57.130 de milioane de lei. 

Ca urmare a controlului exercitat asupra operaţiunilor de încasări şi plăţi 
derulate prin Trezorerie, s-a creat posibilitatea unei informări clare şi precise 
privind de stat. 

 



Capitolul 4 

Reforma cheltuielilor publice 

 

4.1. Noţiuni generale 

Cheltuielile au apărut o dată cu statul şi s-au dezvoltat o dată cu evoluţia 
sa. În fiecare formaţiune social-economică, statul a avut un sistem propriu de 
cheltuieli. În economia de piaţă, cheltuielile statului cuprind cheltuieli pentru 
finanţarea economiei, cheltuieli bugetare pentru întreţinerea armatei, cheltuieli 
bugetare pentru finanţarea acţiunilor social-culturale, cheltuieli cu întreţinerea 
aparatului de stat etc. 

Efectele economice şi sociale ale politicii financiare depind de natura 
modului de producţie, de partidele care deţin puterea politică şi economică, de 
obiectivele urmărite de acestea în diferite domenii de activitate. 

Statul alocă o parte din resursele sale financiare pentru destinaţii produc-
tive, legate de întărirea poziţiei economice pe plan intern şi extern, în scopul 
cuceririi de noi pieţe de desfacere, al contracarării concurenţei pe piaţa externă 
etc. 

Pârghiile financiare folosite în exercitarea funcţiilor sale economice sau 
politice se realizează prin intermediul unui sistem variat de instituţii, pentru care 
se cheltuiesc sume considerabile de bani. 

Economia de piaţă se caracterizează şi prin dezvoltarea sectorului 
economic de stat, generat de necesitatea intervenţiei statului în economie, în 
calitatea de apărător al intereselor economice şi politice ale membrilor săi, 
precum şi de necesitatea sporirii volumului de resurse financiare utilizate 
pentru îndeplinirea sarcinilor tot mai complexe ale statului.  

Prin politica promovată de stat, o mare parte a cheltuielilor au caracter 
neproductiv, ele necostituind un mijloc de producere a profitului, ci un consum 
real de venit naţional. Cheltuielile statului contemporan manifestă o tendinţă de 
creştere rapidă exprimată în sporirea ponderii acestora în PIB. Se poate face 
distincţie între creşterea nominală şi creşterea reală a acestora. În timp ce 
creşterea nominală rezultă din compararea cheltuielilor statului exprimate în 
preţuri curente, iar creşterea reală din compararea cheltuielilor exprimate în 
preţuri constante în care compararea cheltuielilor, exprimate în preţuri curente, 
poate da o imagine deformată în cazul în care în perioada analizată a avut loc 
o depreciere monetară care generează o creştere nominală a cheltuielilor sau 
crize economice de supraproducţie, criza monetară determinând scăderea 
preţurilor şi respectiv reducerea nominală a cheltuielilor. 
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Clasificarea cheltuielilor publice 

Se folosesc mai multe criterii pentru gruparea cheltuielilor statului, prin 
aceasta urmărindu-se evitarea definirii conţinutului lor, de a justifica 
necesitatea lor prin efectul considerat ca binefăcător pentru societate. 

Principalele criterii folosite în literatura de specialitate sunt: 

 administrative; 

 economice. 
Criteriile administrative se grupează în funcţie de structura organelor şi a 

instituţiilor publice. În cadrul acestei clasificări se disting: 

 gruparea organică; 

 gruparea funcţională. 
Cheltuielile grupării organice sunt împărţite după fondurile în care se 

finanţează din bugetul general sau ordinar al statului, din bugetele locale, din 
bugetele anexe, din conturile de trezorerie. 

Cheltuielile grupării funcţionale se împart după specificul activităţii institu-
ţiilor publice în: administrative, de justiţie şi poliţie, armată, învăţământ, de 
cultură, de sănătate, de cercetare etc. 

În cadrul criteriilor economice se întâlnesc diferite modalităţi de grupare a 
cheltuielilor publice: 

 după rolul lor în realizarea procesului reproducţiei; 

 după natura cheltuielilor; 

 după caracterul productiv al muncii; 

 după conţinutul material sau nematerial al cheltuielilor. 
ONU grupează cheltuielile publice în funcţie de două criterii. 

Criteriul funcţional, care cuprinde cheltuieli pentru: 

 servicii publice; 

 educaţie; 

 apărare; 

 sănătate; 

 acţiuni economice; 

 servicii comunale; 

 alte cheltuieli. 
Criteriul economic: 

 cheltuieli care reprezintă consum definitiv de venit naţional; 

 dobânzi aferente datoriei publice; 

 subvenţii de exploatare şi alte transferuri curente; 

 formarea brută a capitalului: 

 investiţii brute; 
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 stocuri materiale. 

 achiziţii de terenuri şi active necorporale; 

 transferuri de capital. 
România foloseşte pentru gruparea cheltuielilor publice cele două criterii 

utilizate de instituţiile ONU. 

4.2. Evoluţia cheltuielilor publice în perioada 1990-1999  

La trecerea a 11 ani de la Revoluţia română se constată o evoluţie 
negativă a tuturor indicatorilor macro ce caracterizează economia: producţia 
industrială, producţia agricolă, turismul, produsul intern brut, balanţa bugetară, 
şomajul, rata inflaţiei, datoria externă etc. Creşterea exporturilor este depăşită 
de creşterea mai rapidă a importurilor.  

Singurul fapt îmbucurător este creşterea rezervei valutare, deşi aceasta 
s-a înregistrat pe fondul creşterii datoriei interne şi externe (vezi anexa nr. 4.1). 

Evoluţia cheltuielilor publice totale ale bugetului general consolidat în 
această perioadă a înregistrat o creştere explozivă, o multiplicare a acestora 
de aproximativ 600 de ori, aceasta ca urmare a inflaţiei galopante care a atins 
o rată anuală record de 256%. În schimb valoarea în termeni reali a acestor 
cheltuieli, transformate în dolari SUA la cursul de schimb mediu anual, a scăzut 
cu 14% în anul 1999 faţă de anul 1990. 

În perioada analizată produsul intern brut a crescut de 608 ori în valoare 
nominală, iar – transformat în dolari SUA – produsul intern brut a scăzut cu 
11%. 

În tabelul nr. 1 sunt prezentate evoluţiile produsului intern brut total, ale 
cheltuielilor bugetului general consolidat, precum şi raporturile dintre acestea în 
perioada de după anul 1989. 

Tabelul nr. 1 

Evoluţia cheltuielilor bugetului general consolidat al României, exprimate 

în lei şi în dolari USA, totale şi medii pe locuitor, în comparaţie cu 

produsul intern brut, în perioada 1990-1999 
Indicatori UM 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

PIB total mld. lei 857 2203 6029 20035 49773 72135 108919 252925 368260 521735 

PIB / locuitor mii lei 37 95 264 880 2189 3180 4817 11218 16367 23231 

PIB total ($) mln $. 38248 28851 19578 26361 30073 35477 35334 35268 41495 34027 

PIB ($) / 
locuitor 

 $ sua 1648 1224 859 1158 1323 1564 1563 1565 1884 1515 

CGGB mld. lei 323 839 2497 6770 16903 25285 37031 86547 132871 199518 

CGGB / 
locuitor 

mii lei 14 36 109 297 732 1104 1628 3798 5827 8427 

CGCB ($) mln. $. 14405 10991 8111 8908 10055 12325 11941 11947 14775 12344 

CGCB ($) / 
locuitor 

 $. SUA 621 474 356 391 442 543 528 530 657 550 

CGCB / PIB  % 37  38 41 33 33 34 33 33 35 36 
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Conform datelor din tabelul nr. 1 se observă că: 

 datorită condiţiilor speciale ale tranziţiei, după 1989 se înregistrează 
căderi dramatice ale produsului intern brut (în termeni reali) cu un minim 
în anul 1992; 

 după zece ani de tranziţie nu s-a ajuns încă la valoarea produsului intern 
brut din anul 1989, (în termeni reali), iar, dincolo de declaraţiile politice, 
perspectivele nu sînt încurajatoare; 

 ponderea cheltuielilor bugetului general consolidat în produsul intern brut 
în anul 1990 era de 37,7% foarte aproape de valoarea de 36,1% 
caracteristică a anului 1989, deci se poate vorbi de o continuare a politicii 
bugetare de dinainte de revoluţie; 

 raportate la produsul intern brut, cheltuielile publice au avut valori 
cuprinse între 33% şi 41%, iar ponderea medie a cheltuielilor publice 
totale în produsul intern brut a fost de 36%, iar abaterile de la această 
valoare au fost în general mici; 

 în anul 1992 s-a atins un maxim al acestui raport – 41% în acelaşi an 
înregistrându-se valoarea minimă a produsului intern brut (în valoare 
reală – în dolari SUA la cursul de schimb) de 19578 milioane de dolari. 
Acest raport poate fi corelat cu importanţa specială a anului 1992 ca an 
electoral şi interesantă este şi „căderea” ce a urmat în 1993: 33,4%; 

 în anii următori se înregistrează o uşoară creştere a raportului studiat, 
creştere ce nu a depăşit totuşi trei puncte procentuale până la sfârşitul 
perioadei avute în vedere; 

 trendul pentru ultimii ani este crescător.  
Tabelul nr. 2 

Produsul intern brut pe locuitor în dolari SUA şi ponderea cheltuielilor 

publice totale în produsul intern brut în 20 de ţări în anii 1990 şi 1996 

Ţara PIB / 

locuitor ($) 

PIB/loc la paritatea 

puterii de cump. 

Ponderea chelt. 

pub. tot în 1990 

Ponderea chelt. 

pub. tot în 1996 

Japonia 37850 23400 31.3 36,2 

Norvegia 36090 23900 49,9 45,5 

Danemarca 32500 22700 58,6 61,5 

SUA 28740 28740 32,8 33.3 

Germania 28260 21300 45,1 49 

Austria 27980 21980 48,1 51,7 

Belgia  26400 22370 54,3 54,3 

Suedia 26200 19000 59,1 64,7 

Franţa 26000 21860 49,8 54,5 

Olanda 25800 21340 54,1 49,9 

Finlanda 24000 18980 45,3 57,4 

Marea Britanie 20700 20520 39,8 41,9 

Austria 20550 20170 34,9 36,6 
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Ţara PIB / 

locuitor ($) 

PIB/loc la paritatea 

puterii de cump. 

Ponderea chelt. 

pub. tot în 1990 

Ponderea chelt. 

pub. tot în 1996 

Italia 20120 20060 53,4 52,9 

Canada 19300 21860 46 44,7 

Irlanda 18300 16700 41,1 37,6 

Spania 14500 15720 42 43,3 

Grecia  12000 13080 48,2 44,7 

Portugalia 10500 13500 41,8 47 

Total UE   47,5 49,8 

România 1565 6422 37,7 33,8 

 

În tabelul nr. 2 sunt prezentate comparativ situaţia produsului intern brut 
şi ponderea cheltuielilor publice totale din diferite ţări. Din studiul datelor tabelu-
lui nr. 2 rezultă următoarele: 

 există variaţii mari de la ţară la ţară ale raportului studiat; 

 există variaţii mari chiar şi la anumite ţări în ani diferiţi. 

 de aceea ca reper vom folosi valorile medii înregistrate în ţările Uniunii 
Europene şi ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică; 

 pe ansamblul Uniunii Europene ponderea cheltuielilor publice în produsul 
intern brut a crescut între anii 1990-1996 cu 1,2 puncte procentuale (în 
intervalul 1981-1990 variaţia a fost de 2,8 p.p.); 

 pe ansamblul ţărilor OCDE creşterea a fost tot de 1,2 p.p. în intervalul 
1990-1996 (şi de 1,9 p.p. între anii 1981-1990); 

 deşi pe ansamblu se observă o creştere a ponderii cheltuielilor publice în 
produsul intern brut există şi cazuri care nu se supun acestei reguli: 
Norvegia, Olanda, Canada, Italia; 

 în cadrul ţărilor OCDE se constată abateri faţă de medie al raportului 
studiat astfel: 

a) cele mai mici ponderi ale cheltuielilor publice în produsul intern brut s-au 
înregistrat în SUA, Japonia, Irlanda; 

 aceasta ca urmare a satisfacerii nevoilor sociale în bună parte pe 
seama resurselor private sau prin costuri suportate de beneficiarii 
diferitelor servicii; 

b) cele mai mari ponderi ale cheltuielilor publice în produsul intern brut s-au 
înregistrat în Suedia, Franţa, Danemarca, Finlanda, Belgia, Italia; 

 aceasta ca urmare a satisfacerii nevoilor sociale în bună parte pe 
seama resurselor financiare publice; 

c) în cazul României – deşi se doreşte şi se promovează o politică socială 
de implicare majoră a statului în suportarea cheltuielilor publice (ca 
urmare a mentalităţii tipice a statului paternalist) – din cauza produsului 
intern brut foarte mic (comparativ cu media Uniunii Europene sau chiar a 
ţărilor central-europene) care câţiva ani a fost în declin, şi a unei 
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conjuncturi internaţionale deloc favorabile, au fost alocate sume mult mai 
mici decât cele care ar fi trebuit; 

 decalajul dintre România şi media ţărilor Uniunii Europene este mai 
mic decât decalajul dintre România şi ţările care promovează politici 
sociale. 

Din studiul valorilor înscrise în tabelele nr. 3 şi nr. 4 tragem următoarele 
concluzii: 

 iniţial, cheltuielile publice sociale aveau aceeaşi pondere în cadrul 
cheltuielilor bugetului general consolidat ca şi cheltuielile publice 
pentru acţiuni economice, împreună cumulând aproximativ 87 
procente; 

 se constată o creştere constantă a cheltuielilor publice sociale pe 
durata perioadei studiate; 

 la sfârşitul perioadei ponderea cheltuielilor publice sociale era de 51% 
în cheltuielile bugetului general consolidat; 

 statul se implică tot mai puţin în economia naţională, ca atare 
procentul cheltuielilor publice pentru activităţi economice scade 
constant de-a lungul perioadei, astfel încât de la procentul de 42% 
înregistrat în anul 1990 se ajunge în anul 1999 la numai 19,7%; 

 un alt capitol important al cheltuielilor publice – apărarea naţională a 
înregistrat un trend descrescător scăzând la jumătate după zece ani 
de tranziţie de la 9,2% în 1990 la 4,4% în 1999; 

 în acelaşi timp, cheltuielile autorităţilor publice au crescut de circa 
patru ori (de la 1,5 în 1990 la 5,3 în 1999), creştere care a avut un ritm 
susţinut şi după anul 1999 (!); 

 cenuşăreasa cheltuielilor publice în România este, bineînţeles, cerce-
tarea ştiinţifică; 

 de remarcat este creşterea spectaculoasă a cheltuielilor cu dobânzi şi 
alte cheltuieli pentru datoria publică care a înregistrat următoarele 
valori: 0 în 1990; 0,1 în 1991; 0,6 în 1992; pentru a se ajunge în 1999 
la 14,3% (!); 

 

Tabelul nr. 3 

Structura funcţională a cheltuielilor publice în România: ponderile 

acestora în totalul cheltuielilor bugetului general consolidat, 

în perioada 1990-1999 

Destinaţia chelt. PUB. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Chelt. publice sociale 44,9 44,4 40 45,6 47,1 47,5 47,7 48 49,9 51,3 

- Învăţământ 7,9 9,3 8,7 9,3 9,2 9,9 10,5 9,6 9,3 8,6 

- Sănătate 7,6 8,5 7,9 8 9 8,3 8,2 7,5 2,9 1,8 

- Securitate socială 28,5 25,7 22,5 26,7 27 27 26,3 28,2 30 31,1 
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Destinaţia chelt. PUB. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

- Cultură, religie, sport, tineret 0,9 1 0,9 0,7 1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,4 

- Asigurări soc. ptr. sănătate -  -  -  -  -  -  -  -  5,5 8,2 

Cheltuieli publice pentru acţiuni 
economice 

42 34,2 37,5 35 31,5 30 30,8 24 18,7 19,7 

- Industrie 15,6 11,7 16,9 12,1 7,7 7 6,4 3,1 2 2,1 

- Agricultură şi silvic. 11,1 3,7 8,6 8,6 7,3 6,6 7,2 4,3 3,4 2,7 

- Transporturi şi comunicaţii 4,9 6,1 5,7 5,6 6,9 6,8 6,7 6,7 6,9 8,2 

- Servicii şi dezv. publică 4,4 3,4 4,8 5,1 5,2 5,8 5,7 5,2 4,7 4,9 

- Mediu şi ape -  0,6 0,3 0,7 0,6 0- ,7 0,5 0,5 0,2 0,3 

Cercetare ştiinţifică 0,6 1,5 2,1 1,6 1,5 1,7 1,2 0,9 0,8 0,5 

Alte acţiuni 1 6 5 1 0,5 1,3 1,4 1,2 1,2 1,3 

Apărare 9,2 9,3 7,8 6,2 7,1 56,1 5,6 6,9 6,5 4,4 

Autorităţi publice, ord. pub. şi 
sigur naţională 

2,9 5,4 5,5 6,7 8,3 8 7,7 6,5 8 9,3 

- Autorităţi publice 1,5 2,6 2,7 3,7 3,5 3,6 3,3 3,1 3,9 5,3 

- Ordine publica şi siguranţă 
naţională 

1,4 2,8 2,8 3 4,8 4,4 4,4 3,4 4,1 4 

Dobânzi şi alte cheltuieli pentru 
datoria publică 

-  0,1 0,6 2,8 3,9 3,8 4,7 10,8 12,7 14,3 

 

Tabelul nr. 4 

Structura funcţională a cheltuielilor publice în România: ponderile 

acestora în produsul intern brut, în perioada 1990 – 1999 

Destinaţia chelt. pub. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Cbgc 37,7 38,1 41,1 33,5 33,4 34,7 33,8 33,9 35,6 36,3 

Chelt. publice sociale 16,9 16,9 16,6 15,4 15,7 16,5 16,1 16,2 17,8 18,6 

-  Învăţământ 3 3,5 3,6 3,2 3,2 3,4 3,6 3,3 3,3 3,1 

-  Sănătate 3 3,2 3,3 2,7 3 2,9 2,8 2,5 1 0,7 

-  Securitate socială 10,7 9,8 9,3 9,1 9 9,3 8,3 9,6 10,7 11,3 

-  Cultură, religie, sport, tineret 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 

-  Asigurări soc. ptr. sănătate -  -  -  -  -  -  -  -  2 3 

Cheltuieli publice pentru acţiuni 

economice 

15,8 13 15,5 11,8 10,5 10,5 10,4 8,1 6,6 7,1 

-  Industrie 5,9 4,5 7 4 2,6 2,4 2,2 1,1 0,7 0,8 

-  Agricultura şi silvic. 4,2 1,4 3,6 2,9 2,5 2,3 2,4 1,4 1,2 1 

-  Transporturi şi comunicaţii 1,8 2,3 2,3 1,9 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 3 

-  Servicii şi dezv. publică 1,6 1,3 2 1,7 1,7 2 2 1,8 1,7 1,8 

-  Mediu şi ape -  0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Cercetare ştiinţifică 0,2 0,6 0,9 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 

Alte acţiuni 0,4 2,3 2,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 

Apărare 3,5 4,6 3,2 2,1 2,4 2,1 2,4 2,1 2,3 1,6 

Autorităţi publice, ord. pub. şi sigur 

naţională 

1,1 2,1 2,3 2,3 2,8 2,8 2,6 2,2 2,9 3,4 

-  Autorităţi publice 0,6 1 1 1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 1,9 

-  Ordine publică şi siguranţa naţională 0,5 1,1 1,1 1,2 1,6 1,5 1,5 1,1 1,5 1,5 

Dobânzi şi alte cheltuieli pentru datoria 

publică 

-  -  0,2 0,9 1,3 1,3 1,6 3,7 4,5 5,2 
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Cheltuielile publice sociale 

Cheltuielile publice sociale au avut o evoluţie oscilantă în intervalul de 
timp studiat. Astfel, în 1990, acestea însemnau 44,9% din totalul cheltuielilor 
bugetare, în 1992 au scăzut la 40%, pentru ca în 1999 să ajungă la 51,3%. Să 
vedem deci evoluţia pe capitole a cheltuielilor publice sociale. 

 

Cheltuielile pentru învăţământ 

Deşi Legea învăţământului în ţara noastră prevede ca procentul din PIB 
destinat învăţământului să fie minim 4%, în perioada de tranziţie sumele 
alocate nu au depăşit 3,6 din PIB. De remarcat faptul că pentru prima dată, în 
proiectul de buget pentru anul 2002 se prevede un procent de 4,2% din PIB. 

La nivel european România se situează pe o poziţie codaşă în ceea ce 
priveşte procentul din PIB alocat învăţământului, procent care variază între 8,3 
maxim atins în Danemarca şi Norvegia şi minimul de 3,4 corespunzând Turciei 
şi României (vezi tabelul nr. 5).  

Tabelul nr. 5 
Efortul financiar în 32 de ţări (dezvoltate, în curs de dezvoltare şi în 

tranziţie) comparativ cu cel din România în anul 1995 
 

Ţări 

dezvoltate 

% chelt. 

pub. pt. 

învăţ. în 

PIB 

Loc 

ierar-

hic 

Chelt. pt. 

învăţ. ($) 

/ locuitor 

Loc 

ierar-

hic 

Ţări în curs 

de dezvoltare 

şi în tranziţie 

% chelt. 

pub. pt. 

învăţ. în 

PIB 

Loc 

ierar-

hic 

Chelt. pt. 

învăţ. ($) 

/ locuitor 

Loc 

ierar-

hic 

Norvegia 8,3 1 2792 1 Ucraina  7,7 1 -  -  

Danemarca 8,3 2 2741 2 Tunisia 6,8 2 137 4 

Suedia  8 3 2089 4 Cehia 6,1 3 279 1 

Canada 7,3 4 1395 9 Ungaria 6 4 -  -  

Franţa 5,9 5 1558 6 Slovenia 5,8 5 -  -  

Elveţia 5,5 6 2409 3 Maroc 5,6 6 68 7 

Austria 5,5 7 1594 5 Egipt 5,6 7 57 8 

Marea Britanie 5,5 8 1043 12 Mexic 5,3 8 168 2 

Portugalia 5,4 9 527 15 Croaţia 5,3 9 -  -  

SUA 5,3 10 1461 8 Polonia 4,6 10 141 3 

Olanda 5,3 11 1356 11 Slovacia 4,4 11 -  -  

Spania 5 12 714 14 Bulgaria 4,2 12 -  -  

Italia 4,9 13 930 13 Rusia 4,1 13 -  -  

Germania 4,7 14 1390 10 Columbia 3,5 14 79 6 

Japonia 3,8 15 1558 7 Turcia 3,4 15 95 5 

Grecia 3,7 16 404  România 3,4 16 53 9 

 

În cifre absolute cei 53 de dolari per locuitor alocaţi învăţământului în 
România sunt ridicol de puţini faţă de sumele destinate învăţământului în ţările 
dezvoltate. A se vedea cazul ţărilor nordice care alocă peste 2000 de dolari pe 
locuitor învăţământului. Oricum diferenţele sînt uriaşe –  se poate vorbi de un 
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alt ordin de mărime faţă de orice ţară vest-europeană. 

De asemenea chiar şi o comparaţie în cadrul ţărilor în curs de dezvoltare 
şi în tranziţie dezavantajează ţara noastră. 

În ceea ce priveşte cuprinderea copiilor şi a tinerilor în diferite niveluri şi 
forme de învăţământ, 64% (în 1997) corespunzător ţării noastre este un 
procent mai mic decât cel corespunzător altor ţări (de exemplu, Olanda 98%, 
Norvegia 95%, SUA 94% etc.). 

Deşi numărul studenţilor din învăţământul de stat a crescut de la 165500 
în 1990 la 360000 în 1998 la care se adaugă studenţii din facultăţile particulare, 
România se situează, de asemenea, în urma multor ţări europene într-un 
clasament al numărului de studenţi înregistraţi la 100000 de locuitori. 

 

Cheltuielile publice pentru sănătate 

În intervalul 1990-1999 sumele destinate sănătăţii au reprezentat 
procente cuprinse între 2,6 şi 3,7 din PIB. Conform tabelului nr. 6, procentele 
alocate în ţara noastră sunt inferioare celor aparţinând altor ţări europene 
(dezvoltate sau în curs de dezvoltare). 

Cheltuielile pentru sănătate în anul 1999 au fost de 55 de dolari pe 
locuitor în România în timp ce în alte ţări în tranziţie se cheltuiesc sume de 
ordinul a sute de dolari, în ţările dezvoltate ajungându-se la sume ce depăşesc 
2000 de dolari. 

 
Tabelul nr. 6 

Efortul financiar public pentru finanţarea sănătăţii în 27 de ţări dezvoltate,  

în curs de dezvoltare sau în tranziţie: ponderea medie a cheltuielilor 

pentru sănătate în PIB, în perioada 1990-1995 

Ţări dezvoltate % chelt. pt. 

sănătate în PIB 

Locul 

ierarhic 

Ţări în curs de 

dezv. şi în tranziţie 

% chelt. pt. 

sănătate în PIB 

Locul ierarhic 

Germania 8,2 1 Croaţia 8,5 1 

Franţa  8 2 Cehia 7,7 2 

Elveţia 7,2 3 Slovenia 7,4 3 

Belgia 7 4 Ungaria 6,8 4 

Canada 6,8 5 Slovacia 6 5 

Olanda 6,7 6 Ucraina 5 6 

Norvegia 6,6 7 Moldova 4,9 7 

SUA 6,6 8 Polonia 4,8 8 

Suedia 6 9 Fed. Rusa 4,1 9 

Spania 6 10 Bulgaria 4 10 

Austria 5,9 11 Tunisia 3 11 

M. Britanie 5,8 12 Columbia 3 12 

Japonia 5,7 13 T-3 0,9 - 

Grecia 5,5 14 T-2 3 - 

Italia 5,4 15 T-1 6,9 - 

Legenda: T-1: ţări cu venit ridicat;  T-2: ţări cu venit mediu;  T-3: ţări cu venit scăzut. 
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Cheltuielile publice pentru securitate socială 

În  capitolul cheltuieli publice pentru securitate socială sunt incluse: 

 pensii pentru munca depusă şi limită de vârstă; 

 pensii pentru invaliditate şi pensii de urmaş; 

 pensii IOVR; 

 pensii acordate veteranilor de război; 

 alte pensii de asistenţă socială; 

 ajutoare de boală; 

 ajutoare de şomaj; 

 ajutoare pentru handicapaţi; 

 ajutoare sociale; 

 transferuri indirecte sub forma serviciilor: cămine, tratament balnear, 
reduceri şi gratuităţi diferite; 
În perioada de tranziţie cheltuielile pentru securitate socială au variat 

între 22,5% şi 31,1% din cheltuielile bugetului general consolidat, iar din totalul 
cheltuielilor publice sociale au însemnat între 56% şi 61%. 

În cadrul securităţii sociale locul principal este ocupat de asigurările 
sociale de stat care, cu unele modificări adoptate după 1989, poartă totuşi 
amprenta anilor de dinainte. Iar în cadrul asigurărilor sociale primul loc este 
ocupat de cheltuielile cu plata pensiilor care s-au ridicat la 15,5% – 20% din 
cheltuielile bugetului general consolidat, (cu un minim de 15% în 1992). De 
remarcat este faptul că numărul pensionarilor a sporit continuu astfel încât în 
anul 1998 era cu 56% mai mare comparativ cu anul 1990, însemnând 25% din 
populaţia ţării (faţă de 15% în 1990) ca urmare a măsurilor ce au permis ieşirea 
la pensie a unor categorii înaintea împlinirii vârstei sau a vechimii în muncă 
prevăzute de Legea asigurărilor sociale. În acelaşi timp numărul salariaţilor s-a 
redus, ceea ce a dus la o creştere a gradului de dependenţă al pensionarilor 
faţă de salariaţi. Astfel, dacă în 1980 unui pensionar îi reveneau 2,4 salariaţi, 
iar în 1990 – 2,2 salariaţi, s-a ajuns ca în 1998 fiecărui salariat să îi revină 1,1 
pensionari astfel ca efortul de finanţare a pensiilor pe seama valorii nou create 
în economie este în creştere evidentă. Drept compensare, guvernanţii au ales 
ca indexarea pensiilor să fie mai mică decât indexarea salariilor, dar în acelaşi 
timp indexările au fost sub valoarea inflaţiei, astfel încât valoarea reală (sub 
forma puterii de cumpărare) a pensiilor a scăzut continuu. 

În ceea ce priveşte cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor se 
remarca faptul ca acestea au crescut de cinci ori mai rapid decât totalul 
cheltuielilor bugetului general consolidat şi de 4,7 ori decât PIB. Totuşi 
ajutoarele băneşti de care au beneficiat şomerii indemnizaţi nu au fost mari – 
aceste ajutoare afişându-se sub salariul mediu pe economie. Dacă în 1991 
ajutorul de şomaj era 42% din salariul mediu pe economie, acesta ajunsese în 
1999 la 36%. De aceste sume nu au beneficiat toţi şomerii, ponderea şomerilor 
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neîndemnizaţi – datorită ieşirii din drepturi – variind între 8,5% şi 29,8% în 
perioada de tranziţie. Deşi numărul şomerilor a atins cifre importante, puţini 
dintre aceştia au beneficiat de cursuri de recalificare (reciclare). Şi nu în ultimul 
rând ar trebui reamintit episodul „compensaţii”. Pentru a fi preîntâmpinate 
eventuale mişcări sociale muncitorii ce urmau a fi disponibilizaţi au fost momiţi 
cu plata de compensaţii – măsură scumpă şi ineficientă. 

 

Cheltuielile publice pentru acţiuni economice 

Cheltuielile publice pentru acţiuni economice reprezintă o a doua mare 
categorie în ierarhia cheltuielilor publice din ţara noastră prin prisma sumelor 
alocate. Aceste cheltuieli, prin mărimea şi structura lor, joacă un rol important 
în ritmul creşterii economice, al nivelului de trai şi contribuie la accelerarea sau 
încetinirea tranziţiei la economia de piaţă. 

În zece ani cheltuielile publice pentru acţiuni economice au crescut în 
expresie nominală de 274 de ori, în timp ce cheltuielile publice totale au crescut 
de 586 de ori. În consecinţă, ponderea cheltuielilor publice pentru acţiuni 
economice în cheltuielile totale ale bugetului s-a redus de la 42% la 20%, iar în 
PIB de la 15,8 la 7,1%. 

În perioada analizată s-au produs mutaţii importante în structura acestor 
cheltuieli. Astfel: 

 ponderea industriei a scăzut de la 37% la 10%; 

 ponderea agriculturii şi silviculturii s-a redus de la 26% la 14%; 

 ponderea „altor cheltuieli” s-a redus de la 12% la 7%; 

 transporturile şi comunicaţiile au crescut de la 12% la 42%. 

 serviciile, dezvoltarea publică, şi locuinţele au crescut de la 10% la 
25%. 

Reducerea cheltuielilor publice pentru acţiuni economice poate fi 
considerată firească în condiţiile trecerii de la economia de comandă la 
economia de piaţă, de la proprietatea statului asupra mijloacelor de producţie 
la proprietatea privată. Prin privatizare sectorul de stat descreşte şi ca atare 
cheltuielile statului pentru acţiuni economice descresc, iar pe de altă parte 
întreprinderile cu capital majoritar de stat nu mai sunt finanţate de la fonduri 
publice, ci prin împrumuturi de pe piaţa de capital. 

Totuşi statul continuă să aibă un rol important în: 

 sprijinirea unor întreprinderi de interes naţional; 

 dezvoltarea infrastructurii; 

 încurajarea exporturilor; 

 stimularea producătorilor agricoli. 
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Cheltuielile de capital 

Ponderea investiţiilor de la bugetul de stat în întreprinderile cu capital 
majoritar de stat a variat astfel: în 1990 – 16%; în 1994 – 32%; iar în 1998 – 
12%. Această reducere a cheltuielilor de capital a avut ca rezultat o creştere a 
uzurii fizice şi morale a dotărilor întreprinderilor de stat care, nefiind 
restructurate şi retehnologizate, au devenit neinteresante în procesul de 
privatizare şi în consecinţă „pietre de moară pentru economia românească”. 

Un fenomen similar s-a produs şi în agricultură şi silvicultură, prin lipsa 
capitalului România devenind paradoxal „ţara cu cele mai bune terenuri 
agricole din Europa, dar şi ţara cu cele mai mici productivităţi la hectar din 
Europa”. 

În transporturi şi comunicaţii, deşi alocaţiile bugetare au fost completate 
cu resurse de la fondul de modernizare a drumurilor şi cele din împrumuturi 
externe, căile ferate, transporturile aeriene, navale, fluviale şi metroul 
bucureştean întâmpină dificultăţi din cauza insuficienţei fondurilor pentru 
investiţii. 

 

Subvenţii, prime, transferuri 

Spre deosebire de cheltuielile de capital, care se concretizează în bunuri 
durabile, cheltuielile curente – concretizate în bunuri materiale şi servicii 
achiziţionate din sume de la buget cu titlu de subvenţii, prime, transferuri – 
dispar după prima lor întrebuinţare. 

Cheltuielile curente finanţate din bugetul de stat care îmbracă forma 
subvenţiilor de produse şi activităţi, a subvenţiilor pentru acoperirea 
diferenţelor de preţuri şi tarife, a primelor acordate producătorilor agricoli şi a 
altor eventuale transferuri către persoane fizice sau juridice au avut o evoluţie 
oscilantă în cei zece ani de tranziţie. 

Astfel, cuantumul subvenţiilor şi al primelor acordate pe ansamblul 
economiei a crescut de la 19,9% din totalul cheltuielilor bugetului de stat (7% 
din PIB) în 1990, la 30% (respectiv 8% din PIB) în 1992 pentru ca în 1998 să 
ajungă la 2,6% (şi respectiv 0,6% din PIB). 

În anul de vârf al efortului financiar 1992 industria a beneficiat de 
subvenţii reprezentând 16,8% din totalul bugetului de stat, agricultura şi 
silvicultura – 11%, transporturile şi comunicaţiile – 2%. 

În anul celui mai redus efort financiar 1998 industria a beneficiat de 
subvenţii reprezentând 1,4% din totalul bugetului de stat, agricultura şi 
silvicultura – 0,9%, transporturile şi comunicaţiile – 0,3%. 

În nici una din ramurile economiei banii primiţi de diferiţi beneficiari nu au 
acoperit integral nevoile acestora. Ca urmare, în timp, numărul întreprinderilor 
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de stat care lucrau în pierdere a crescut, iar volumul pierderilor acestora a 
sporit iar agricultura prin reducerea sprijinului financiar corelat cu scăderea 
taxelor vamale la importul de produse agroalimentare este pusă în dificultate 
prin ineficienţa şi imposibilitatea de a concura pe o piaţă liberă. 

 

Cheltuieli publice pentru alte destinaţii 

 

Cheltuieli pentru apărare 

După 1989 datorită (schimbărilor) mutaţiilor fundamentale apărute la 
nivel mondial la nivel ideologic, politic, economic, social ş.a.m.d., România a 
optat pentru integrare în Uniunea Europeană şi structurile nord-atlantice. 
Integrarea în structurile nord-atlantice presupune alinierea armatei române la 
standardele de dotare şi pregătire compatibile cu cele ale ţărilor membre 
NATO. Aceasta a însemnat pe de o parte reducerea armamentului 
convenţional până la nivelul convenit la nivel internaţional, iar pe de altă parte, 
dotarea armatei cu arme compatibile cu cele aflate în dotarea NATO. 

Ponderea cheltuielilor pentru apărare în totalul bugetului general 
consolidat a coborât de la 9,2% (şi 3,5% din PIB) în 1990 la 4,4% (respectiv 
1,6% din PIB) în 1999. 

Cheltuielile de apărare în România în anul 1999 au fost sub nivelul 
cheltuielilor înregistrate în ţările dezvoltate, precum şi din ţările în curs de 
dezvoltare şi cele în tranziţie. Astfel: SUA – 16,7%; Marea Britanie – 7,9%; 
Turcia – 9,7%; Federaţia Rusă – 12%; Bulgaria – 6,3%; Cehia – 5,6%; 

Motiv: declinul PIB, deficitul financiar public, deficitul contului curent al 
balanţei de plăţi. 

 

Cheltuieli pentru autorităţi publice, ordine publică şi siguranţă 

naţională 

Cheltuielile pentru autorităţi publice includ cheltuielile aferente autorităţii 
legislative Senat şi (Camera Deputaţilor), Preşedinţiei, autorităţii judecătoreşti 
(Curtea Supremă de Justiţie, Ministerul Public), autorităţii executive a altor 
organe ale autorităţii publice, ministere şi alte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale (Curtea Constituţională, Consiliul Legislativ, 
Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, 
Consiliul Concurenţei etc.). 

Cheltuielile pentru ordinea publică şi siguranţa naţională cuprind 
cheltuielile cu poliţia, jandarmeria, grănicerii, protecţia şi paza contra 
incendiilor, arhivele statului, penitenciarele etc. 

Cheltuielile pentru autorităţi publice, ordine publică şi siguranţă naţională 
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au înregistrat o creştere de la 2,9% din totalul cheltuielilor publice, (şi 1,1 din 
PIB) în 1990 la 9,3% (respectiv 3,4 din PIB) în 1999, aceste cheltuieli crescând 
într- un ritm de trei ori mai rapid decât cheltuielile publice totale. 

Această creştere a fost determinată de sporirea numărului salariaţilor în 
administraţia publică, de dotarea instituţiilor publice cu mijloace de transport, 
cu mobilier şi obiecte de inventar costisitoare, calculatoare şi aparatură de 
specialitate, creşterea numărului deplasărilor un străinătate etc. 

De remarcat faptul că numărul angajaţilor în administraţia publică a 
sporit cu 22%, în timp ce numărul angajaţilor pe ansamblul economiei s-a 
redus cu 19,5%! 

Să fi devenit oare în acest timp administraţia publică mai eficientă în 
sarcinile sale, mai operativă vizavi de nevoile reale ale cetăţeanului sau ale 
ţării? 

În anul 1999 cheltuielile pentru învăţământ au fost de numai 3,1% din PIB 
în timp ce autorităţilor publice le-au revenit 3,4%! 

Altfel spus: „cine împarte, parte-şi face”! 

 

Dobânzi şi alte cheltuieli aferente datoriei publice 

Aceste cheltuieli au avut cea mai accelerată evoluţie în anii de tranziţie. 
Astfel: în 1990 dobânzile, comisioanele şi celelalte cheltuieli din datoria publică 
erau 0. În 1991 erau de 1 la mie din totalul cheltuielilor publice, în 1993 erau de 
6 la mie, pentru ca în 1999 să ajungă la 14% (5,2% din PIB)! 

Creşterea cheltuielilor publice mai rapid decât veniturile publice şi a 
importurilor mai repede ca exporturile a dus la apariţia dezechilibrelor valutare 
şi financiare, pentru acoperirea cărora s-a recurs la împrumuturi interne şi 
externe. 

Pe măsura creşterii gradului de îndatorare a statului, a crescut şi povara 
datoriei publice, îmbrăcând forma dobânzilor, a comisioanelor şi a altor 
cheltuieli finanţate de la bugetul de stat. 

4.3. Structura economică a cheltuielilor publice  

ale României 

Structura economică şi variaţia cheltuielilor publice sunt înscrise în 
tabelul nr. 7. 

Cheltuielile curente au reprezentat majoritatea cheltuielilor publice în 
timpul perioadei de tranziţie. Acestea au crescut de la 79% în 1990 la 90% în 
1999, în acelaşi timp cheltuielile de capital au scăzut de la 21% din total 
cheltuieli publice în 1990 la 8% în 1999.  

Transferurile au pornit de la 30% din total cheltuieli publice în 1990, au 
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scăzut la 22,6% în 1992, pentru ca în 1999 să atingă procentul maxim de 
39,2%. 

Tabelul nr. 7 

Structura economică a cheltuielilor publice ale României, 

în perioada 1990-1999 

Categorii de cheltuieli 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Cheltuieli curente 79 84 88 86 83 83 83 83 87 91 

Cheltuieli materiale şi 
servicii 

12 14 15 15 16 18 17 17 18 18 

Cheltuieli de personal 18 20 18 20 19 19 18 14 14 14 

Dobânzi aferente 
datoriei publice 

-  0,1 0,6 2,8 3,9 3,8 4,7 10,8 12,7 14,3 

Subvenţii 19 23,9 31,4 16,4 9,6 8,7 9,5 6,8 4,6 4,9 

Prime  -  -  -  3,8 1,9 3,2 3,4 0,6 0,1 -  

Transferuri 31 26,1 22,6 28 31,5 31,1 30,8 33,9 37,4 39,2 

Cheltuieli de capital 21 15,6 9,8 12,5 16,4 15,2 15,4 14,1 10,3 7,9 

Alte cheltuieli -  -  2,7 2,1 1 2 1,2 2,5 2,3 1,2 

 

Subvenţiile au avut însă un parcurs invers: de la 18,6% în 1990, au crescut la 
31,4% în 1992, ca apoi să scadă la 4,9% din total cheltuieli publice în 1999. 

Cheltuielile de personal au avut o evoluţie descendentă de la 18% în 1990 la 
13,9% în 1999 (în principal datorită reducerii numărului de muncitori în economie, şi 
în special reducerea numărului firmelor de stat ca urmare a privatizării). 

Cheltuielile pentru materiale şi servicii au crescut de la 11,8% în 1990 la 
18,4% în anul 1999 asta în timp ce PIB-ul anului 1999 a fost mai mic decât cel al 
anului 1990. 

Cheltuielile aferente datoriei publice au avut o dinamică explozivă de la 0,1% 
în anul 1991 la 14% în 1999. 

Din comparaţia acestor indicatori din România cu cei similari din alte ţări se 
remarcă următoarele: 

 cu cît o ţară este mai bogată, cu atât aceasta îşi poate permite să promoveze 
o politica socială generoasă, adică să acopere pe seama resurselor 
financiare publice cea mai mare parte a cheltuielilor de securitate socială, 
sănătate, cultură, învăţământ etc.; şi invers, în ţările cu grad redus de 
dezvoltare economică ponderea subvenţiilor şi a transferurilor curente este 
mai mică; 

 cheltuielile de capital au ponderi reduse – aproximativ 4% în totalul 
cheltuielilor publice în ţările dezvoltate, de exemplu în SUA, Italia, Franţa, 
Suedia, Finlanda, Danemarca. În ţările cu grad redus de dezvoltare, ponde-
rea aceasta este mai mare:  10 – 11%, de exemplu în Portugalia, Cehia, 
Grecia etc.; 



 

 

725 

 statistica evidenţiază că între cheltuielile materiale şi cele de personal există 
o anumită corespondenţă: în unele ţări există cheltuielile materiale ce 
depăşesc cu câteva procente cheltuielile de personal: SUA, Austria, 
Finlanda, Elveţia, Marea Britanie, în alte ţări existând un raport invers: Belgia, 
Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Polonia, Cehia; 

 în ceea ce priveşte plata dobânzilor, cele mai mari ponderi s-au înregistrat în 
Bulgaria (36%), Grecia (30%), Italia (22%), şi SUA (!) cu 14,4%; iar cele mai 
reduse s-au înregistrat în Elveţia (2,7%), Cehia (3,2%), Norvegia (5,7%), 
Franţa (6,8%), şi Germania (7,33%). 
Din studiul tabelului nr. 8 asupra structurii economice, concluzia generală 

este că nici una dintre ţările dezvoltate sau în tranziţie nu poate constitui un model 
care ar putea fi urmat şi de România, guvernanţilor revenindu-le datoria de a învăţa 
din greşelile anterioare şi a stabili astfel raporturile optime unei economii 
funcţionale. 

Tabelul nr. 8 

Ponderile cheltuielilor autorităţilor publice centrale, în structura 

economică, în totalul cheltuielilor publice 
 

Ţara 

Total 

cheltuieli 

Cheltuieli 

curente 

Cheltuieli 

de perso-

nal 

Cheltuieli 

materiale 

şi servicii 

 

Plăţi de 

dobânzi 

Subvenţii 

şi trans-

feruri 

curente 

Trans-

feruri 

peste 

graniţă 

Cheltu-

ieli de 

 capital 

Împru-

muturi / 

rambur-

sări 

SUA 99,5 96,1 8,7 15 14,5 58,8 1 3,3 0,5 

Austria 96,7 89,7 9,3 15,1 8,8 56,4 1 7 3,2 

Belgia 100,4 95,6 14,5 3,4 19,6 57,9 1 4,7 - 0,4 

Bulgaria 99,7 96 6,5 17,1 35,6 36,8 0 3,8 0,3 

Danemarca 99,1 95,6 10.8 8 13,2 63,6 4,8 3,5 1 

Elveţia 96,9 92,4 4,8 23 2,7 61 1,7 4,5 3,1 

Franţa 98,5 94,1 16,3 7,6 6,7 63,5 4 4,3 1,5 

Germania 99,6 94,8 7,98 22,5 7,33 57 3 4,8 0,4 

Grecia 100 89,9 22,1 9,1 29,3 28,9 0.1 10 -  

Irlanda 100,8 93,2 13,1 5,4 15,5 59 2,9 7,7 - 0,8 

Italia 97,4 93,7 10,9 3,7 21,6 57,2 -  3,4 2,6 

Marea Britanie 99,9 94,9 8,5 21,1 8,8 56,4 4 5 0 

Polonia  100,5 97 14,3 12 11,1 59,7 0,1 ,35 - 0,5 

Portugalia 100 88,6 28,5 10 12,4 37,7 0,1 11,4 0 

Cehia 104 91,2 8,7 7 3,2 72,7 0,1 12,6 - 4 

România 98,6 85,3 15,8 14 4,3 48,3 0,2 13,2 1 

Spania 100 93,7 14,4 6 11 62,2 0,7 6,6 - 0,2 

Suedia 99,4 96 6 9 16,6 73 3 3,1 0,6 

Turcia 99,9 91,5 27 7,5 12,2 42 -  8,5 0 

 

În ceea ce priveşte gradul de realizare a cheltuielilor (vezi tabelul nr. 9) 
acesta a fost doar într-un singur an (1997) egal cu valoarea propusă la nivelul 
întregului buget pe diferitele capitole ale bugetului înregistrându-se depăşiri 
sau rămâneri în urmă în ceilalţi ani gradul de realizare a variat între minimul de 
87,7% înregistrat în anul 1998 şi maximul de 165% înregistrat în anul 1993.  
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4.4. Evoluţia viitoare a cheltuielilor bugetare 

ale României  

În anii anteriori, cele mai importante obiective bugetare au fost: Indiferent 
de gradul de realizare a cheltuielilor, important este că an de an acestea au 
întrecut veniturile bugetare datoria publică sporind continuu promovarea şi 
susţinerea activităţilor investiţionale, menţinerea deficitelor bugetare în limitele 
intervenţiei ciclice a statului, întărirea autonomiei financiare a autorităţilor 
locale, gestionarea eficientă a datoriei publice, reducerea deficitului bugetar. Iar 
instrumentele cel mai des folosite pentru îndeplinirea obiectivelor au fost: 
ajustarea raportului dintre cheltuielile curente şi cele de capital, reducerea 
impozitelor pe profit, reducerea personalului din sectorul bugetar, relaxarea 
impozitelor directe, accelerarea armonizării legislaţiei cu cea a UE, 
îmbunătăţirea executării bugetare, sprijinirea restructurării (vezi tabelul nr. 10 şi 
tabelul nr. 11). În ce măsură obiectivele propuse au fost atinse, am arătat în 
capitolul anterior. 

Tabelul nr. 10 

Instrumentul 1990- 

1992 

1992- 

1994 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Raţionalizarea cheltuielilor 
administraţiei publice 

 x       

Ajustarea raportului dintre cheltu-
ielile curente şi cele de capital 

 x  x     

Întărirea controlului statului la regiile 
autonome 

 x       

Introducerea impozitului pe venitul 
personal global 

   x     

Perfecţionarea şi descentralizarea 
sistemelor de colectare a impozitelor 
şi taxelor 

   x     

Reducerea unor accize     x     

Reducerea impozitelor pe profit    x   x  

Anularea impozitelor pe venitul 
agricol 

   x     

Reducerea numărului de trepte şi a 
ratelor maxime a impozitelor pe 
salarii  

   x     

Suplimentarea reducerilor la 
impozitul pe profitul reinvestit 

   x     

Introducerea impozitului pe venitul 
global 

       x 

Reducerea impozitelor pe profit la o 
cotă de 25% (de la 30%) 

       x 

Introducerea creditului fiscal        x 
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Instrumentul 1990- 

1992 

1992- 

1994 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Revizuirea şi simplificarea modului 
în care se plătesc dările către stat 

    x   x 

Egalizarea cotelor TVA la 19%        x 

Controlul strict al cheltuielilor 
bugetare 

x        

Reducerea subvenţiilor acordate 
populaţiei 

x        

Eliminarea subvenţiilor acordate 
populaţiei 

 x       

Consolidarea instrumentelor 
bugetare în domeniul fiscal 

 x       

Asigurarea financiară a protecţiei 
sociale 

 x       

Sporirea cheltuielilor de capital   x       

Restructurarea bugetelor locale 
corespunzător creşterii gradului de 
autofinanţare a acestora 

 x       

Acordarea de facilităţi fiscale 
agenţilor economici nou înfiinţaţi 

x        

Introducerea impozitelor pe profitul 
realizat, prin eliminarea vărsămin-
telor pe beneficiu 

x        

Introducerea impozitului pe 
dividende la societăţile comerciale 

x        

Creşterea bazei de impozitare la ICM 
şi accize 

x        

Întocmirea distinctă a bugetului de 
stat de cel al asigurărilor sociale de 
stat 

x        

Posibilitatea emiterii bonurilor de 
tezaur 

x        

Construirea în afara bugetului a 
fondurilor speciale 

x        

Supravegherea modalităţilor de 
angajare a cheltuielilor publice 

  x      

Perfecţionarea sistemului de venituri 
ale bugetelor locale 

  x      

Eliminarea impozitului suplimentar 
aplicat veniturilor din cumul 

  x      

Perfecţionarea reglementărilor 
privind TVA 

  x      

Acordarea de facilităţi vamale   x      

Perfecţionarea sistemului de accize   x      

Întărirea disciplinei financiare a 
agenţilor economici 

   x     
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Instrumentul 1990- 

1992 

1992- 

1994 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Actualizarea legislaţiei impozitelor pe 
venit şi introducerea impozitului pe 
venitul global 

   x     

Angajarea cu prudenţă a cheltuielilor 
bugetare  

   x     

Reducerea subvenţiilor acordate 
economiei 

    x    

Reducerea personalului din sectorul 
bugetar 

    x x   

Reducerea exceptărilor de la taxe 
vamale 

    x    

Reducerea unor cheltuieli de capital      x    

Creşterea TVA pentru legume şi 
fructe 

    x    

Creşterea accizelor la tutun şi alcool     x    

Creşterea redevenţelor la petrol şi 
gaze 

    x    

Deplasarea accentului dinspre fis-
calizarea directă spre cea indirectă 

     x x  

Creşterea semnificativă a cheltu-
ielilor pentru reformă 

     x   

Descentralizarea graduală a 
veniturilor spre bugetele locale  

     x   

Recunoaşterea unor cheltuieli drept 
costuri normale de afaceri 

     x   

Eliminarea unor facilităţi şi exceptări       x   

Amplificarea transparenţei şi 
simplităţii sistemelor de impozitare  

     x x  

Relaxarea impozitelor directe      x x  

Accelerarea armonizării legislaţiei cu 
cea a UE 

     x x  

Trecerea de la bugetul pe linie la 
bugetul pentru rezultate 

     x   

Îmbunătăţirea executării bugetare      x x  

Simplificarea sistemului de 
impozitare 

        

Adâncirea procesului de 
descentralizare bugetară 

        

Reducerea numărului de fonduri 
speciale 

      x  

Sprijinirea restructurării      x x  
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Tabelul nr. 11 

Obiectivele politicii bugetar-fiscale în perioada 1990-2000 

 

Nr. 

crt. 

Obiectivul 1990 

1992 

1993 

1994 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Transformarea bugetului de stat 
într-un instrument pentru 
stimularea întreprinderilor private 

x        

2. Reducerea treptată a fondurilor 
destinate acţiunilor economice şi 
creşterea celor destinate  
 acţiunilor sociale, culturale etc. 

x        

3. Promovarea şi susţinerea 
activităţilor investiţionale 

x x      X 

4. Asigurarea protecţiei sociale a 
populaţiei defavorizate 

x       X 

5. Menţinerea deficitelor bugetare în 
limitele intervenţiei ciclice a statului  

x x x x x x x X 

6. Întărirea autonomiei financiare a 
autorităţilor locale 

 x x   x   

7.  Stimularea exporturilor şi a 
investiţiilor 

 x     x  

8. Accelerarea proceselor de 
restructurare a întreprinderilor 

 x    x   

9. Susţinerea bugetară a producţiei 
agricole 

 x       

10. Creşterea ponderii fiscalităţii 
indirecte 

 x    x   

11.  Îmbunătăţirea sistemelor de 
impunere  

  x x     

12. Raţionalizarea cheltuielilor de 
personal 

  x x     

13. Perfecţionarea cadrului legislativ 
bugetar 

  x x     

14.  Relaxarea fiscalităţii şi diminuarea 
evaziunii fiscale 

  x      

15. Reforma administraţiei publice      x   

16.  Continuarea procesului de ajustare 
fiscală şi de îmbunătăţire a 
gestionării resurselor publice 

      X  

17.  Armonizarea legislaţiei fiscal 
bugetare cu cea europeană 

       X 

18. Reducerea poverii fiscale    x x    

19. Creşterea veniturilor bugetare     x    

20. Reducerea semnificativă a 
cheltuielilor bugetare 

    x    
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Nr. 

crt. 

Obiectivul 1990 

1992 

1993 

1994 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

21. Finanţarea nemonetaristă a 
deficitelor bugetare 

x  x      

22. Gestionarea eficientă a datoriei 
publice 

   x  x  X 

23. Introducerea unui nou cod fiscal         

24. Reducerea deficitului bugetar   x  x  x  

 

Pentru a putea face o prognoză asupra evoluţiei viitoare a cheltuielilor 
publice din România, este necesar să luăm în calcul politicile, strategiile, 
planurile la nivel guvernamental pentru următorii ani. 

Din punct de vedere financiar pentru anul 2002 strategiile guverna-
mentale au în vedere trei mari obiective: 

 o mai mare autonomie financiară acordată administraţiei locale; 

 o mai bună corelare a cheltuielilor bugetare cu veniturile; 

 acordarea sumelor necesare diferitelor cheltuieli bugetare pe baza 
restabilirii importanţei domeniului acoperit. 

Pe termen mediu obiectivul fundamental al reformei bugetare în 
România este acelaşi cu al celorlalte candidate la aderarea în Uniunea 
Europeană: adecvarea structurilor bugetare la condiţiile economice concrete în 
perspectiva aderării. 

Conform strategiei aderării, realizarea acestui obiectiv se bazează pe de 
o parte pe o politică fiscală centrată pe introducerea unor noi impozite (taxa pe 
valoare adăugată, impozitul pe venitul individual şi al firmei etc.) şi în acelaşi 
sens pe utilizarea elementelor constitutive ale acestora (rate şi facilităţi) ca 
variabile instrumentale, în condiţiile menţinerii structurilor instuţionale 
administrative neperformante, şi pe de altă parte, pe o politică a cheltuielilor 
bugetare ale cărei instrumente sînt în principal: 

 acordarea selectivă a subvenţiilor, în condiţiile reducerii generalizate a 
acestora; 

 recapitalizarea instituţiilor bancare şi a unor instituţii de stat; 

 reorientarea cheltuielilor spre serviciile publice şi destinaţii speciale; 

 acoperirea financiară a serviciului datoriei publice. 
Dintre diferitele scheme de instrumentare a politicii bugetare adoptate de 

statele în tranziţie, România a ales-o pe cea a sustenabilităţii bugetare, 
centrată pe ajustarea deficitului şi finanţarea cheltuielilor bugetare. 

În „Programul de guvernare pentru anii 2001- 2004” în capitolul 3 
„Relansarea economiei naţionale”, la politica bugetară se prevede că: „în acest 
domeniu al politicii financiare, acţiunile se vor concentra pentru creşterea 
substanţială a eficienţei şi transparenţei cheltuielilor bugetare atât ca efect al 
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alocării resurselor publice pe bază de proiecte şi programe având la bază 
criterii de performanţă concrete, cât şi prin stabilirea unui sistem coerent de 
priorităţi în cadrul acestora”.  

Totodată, politica de achiziţii publice va contribui la stimularea ofertei 
interne de bunuri şi servicii.  

Aceste coordonate ale politicii bugetare se vor concretiza prin 
următoarele acţiuni:  

1. acordarea de subvenţii şi prime pentru stimularea agriculturii pe baza 
unui sistem coerent, care să aibă în vedere performanţele economice 
obţinute şi practicile utilizate în cadrul Uniunii Europene;  

2. sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pe baza unui fond de garantare 
ce se va constitui cu această destinaţie;  

3. reducerea cheltuielilor publice, prin stabilirea unor norme privind 
cheltuielile de personal, materiale şi dotările instituţiilor publice centrale şi 
locale;  

4. sprijinirea dezvoltării economice a unor judeţe cu o situaţie deosebit de 
grea;  

5. restructurarea datoriei publice interne, în scopul reducerii serviciului 
aferent acesteia, prin recuperarea imediată a creanţelor statului la 
niveluri cât mai apropiate de valoarea lor nominală, actualizată la zi. 
Se va avea în vedere un deficit al bugetului general consolidat în jur de 

3% din PIB, care va fi finanţat din surse neinflaţioniste”. 

Pentru a avea o imagine mai completă, trebuie urmărită întreaga politică 
financiară prevăzută de guvern pentru anii viitori. 

Politica financiară, cu cele două componente ale sale –  politica fiscală şi 
politica bugetară –  va urmări asigurarea dezvoltării economico-sociale 
durabile şi îmbunătăţirea raportului cerere-ofertă prin acţiunea concomitentă 
asupra:  

1. stimulării creşterii ofertei interne de bunuri şi servicii;  
2. restructurării cererii agregate din economie, prin reducerea acesteia în unele 

sectoare şi sporirea cererii în domeniile investiţiilor şi exporturilor, cu efecte 
pozitive asupra creşterii cererii de consum a populaţiei.  

Totodată, politica financiară va contribui în mod substanţial la reducerea 
continuă a ratei inflaţiei şi la menţinerea în limite finanţabile a deficitului contului 
curent al balanţei de plăţi.  

Guvernul va promova o politică financiară moderat-selectivă în scopul 
stimulării sectoarelor cu potenţial de competitivitate internă şi externă, al 
atragerii investiţiilor străine şi creditelor externe, precum şi al utilizării în mod 
eficient a fondurilor publice. 

Politica fiscală va urmări accelerarea şi aprofundarea, în mod coerent, a 
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reformei în acest domeniu, ceea ce se va concretiza în reducerea gradului de 
fiscalitate, atât prin desfiinţarea contribuţiilor la unele fonduri speciale, cât şi 
prin reaşezarea sarcinii fiscale şi a raportului dintre impozitele directe şi cele 
indirecte, în vederea stimulării muncii, economisirii, investiţiilor, întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi a exporturilor, prin:  

1. scutirea integrală de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea 
adăugată pentru importul de utilaje şi echipamente, materii prime şi 
materiale destinate modernizării întreprinderilor mici şi mijlocii;  

2. eliminarea impozitării cu 10% a profitului net utilizat de către agenţii 
economici pentru creşterea capitalului social;  

3. reducerea impozitului pe profit pentru societăţile comerciale din 
sectoare industriale cu larg impact asupra dezvoltării procesului de 
industrializare a materiilor prime autohtone;  

4. revizuirea tranşelor şi a cotelor de impozitare a veniturilor băneşti ale 
populaţiei atât pentru stimularea procesului de muncă, în scopul 
creşterii şi consolidării clasei de mijloc, cât şi în vederea sporirii 
puterii de cumpărare a persoanelor cu venituri reduse, îndeosebi în 
prima etapă de guvernare;  

5. acordarea unor deduceri personale la impozitul pe venitul global al 
populaţiei pentru cheltuieli destinate construirii, extinderii şi 
modernizării locuinţelor, deţinute în proprietate prin utilizarea 
materialelor autohtone;  

6. scutirea de la plata impozitului agricol, prevăzut a se aplica începând 
cu anul 2001, pentru proprietarii de teren arabil sau echivalent arabil 
până la 10 hectare;  

7. diferenţierea impozitelor plătite de populaţie pentru clădiri şi 
terenurile aferente acestora, prin reducerea impozitelor pentru 
posesorii unei singure locuinţe şi aplicarea unor cote progresive 
pentru posesorii mai multor locuinţe;  

8. aplicarea unei cote reduse, cu până la 9% la taxa pe valoarea 
adăugată pentru: pâine şi lapte de consum, energie electrică, gaze 
naturale, lemne de foc, cărbuni pentru populaţie şi medicamente de 
uz uman din producţia internă, compensate de la buget, concomitent 
cu majorarea TVA la unele produse, respectiv cele de lux şi care nu 
sunt de strictă necesitate pentru populaţie;  

9. revizuirea sistemului de accize în vederea creşterii randamentului 
fiscal şi a eficienţei administrării acestei taxe de consumaţie;  

10. stoparea acordării în mod arbitrar de scutiri şi reduceri la plata 
impozitelor şi taxelor. 

Să vedem care este importanţa acordată diferitelor domenii ale vieţii 
economice, sociale, culturale prin prisma aceluiaşi program de guvernare. 

„Relansarea economiei naţionale”, capitolul III al programului de 
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guvernare, conţine opţiunile strategice şi politica economică necesară realizării 
acestui obiectiv. 

 

Opţiuni strategice  

Opţiunile „Strategiei” se regăsesc în programul de guvernare pe 
perioada 2001 –  2004; ele intenţionează crearea condiţiilor pentru:  

1. asigurarea creşterii economice bazate pe sporirea ratei investiţiilor prin 
participarea semnificativă a capitalului naţional şi prin atragerea resurselor 
externe, mai ales sub formă de investiţii directe, astfel încât pe perioada 
2001- 2004 să se asigure un ritm mediu anual de creştere a produsului 
intern brut de 4,5- 6%;  

2. realizarea unei macrostabilizări consolidate prin asigurarea unor progrese 
semnificative în cadrul reformei structurale şi în domeniul disciplinei 
financiare, obţinerea unor deficite bugetare suportabile, dezvoltarea pieţei 
interne, stimularea producţiei autohtone, accelerarea procesului de 
privatizare în condiţii de eficienţă şi transparenţă, sprijinindu-se 
întreprinderile mici şi mijlocii, gestionarea corespunzătoare a datoriei publice 
şi a deficitului contului curent, astfel încât să se asigure reducerea treptată a 
inflaţiei, care la nivelul anului 2004 să poată fi exprimată printr-o singură 
cifră; 

3. îmbunătăţirea substanţială a mediului de afaceri, în principal, pe baza 
asigurării unui cadru economico-financiar şi legal corespunzător; 

4. promovarea unor politici coerente, compatibile cu mecanismele Uniunii 
Europene vizând restructurarea selectivă a economiei, dezvoltarea şi 
modernizarea infrastructurii fizice, ştiinţifice şi sociale, revitalizarea şi 
retehnologizarea industriilor cu potenţial competitiv. 

 



Capitolul 5 

Caracteristicile intervenţionismului 

în economiile europene 

 

5.1. Consideraţii teoretice cu privire 

la intervenţionism 

În contextul economiei moderne, apariţia statului productiv a fost marcată în 
mod decisiv de doctrina keynesistă privind intervenţionismul ca politică generală, cu 
o largă rezonanţă şi în planul activităţii financiare. Faţă de incapacitatea pieţei de a 
rezolva gravele dezechilibre din economie, statului îi revine rolul de reglator între 
cerere şi ofertă, asigurând pe termen lung echilibrul utilizării forţei de muncă. Se 
asigură astfel premisele pentru ca statul să dobândească şi postura de 
redistribuitor, mijlocită de activitatea financiară. 

Putem aprecia că politica financiară a statului producător se află sub semnul 
intervenţionismului, al acţiunilor de regularizare şi redistribuire, transformând 
impozitele, cheltuielile publice, bugetul, împrumuturile şi procedeele monetare în 
instrumente dinamizatoare. 

În aceste condiţii, politica financiară a statului este de tip intervenţionist, care 
acţionează într-o manieră centralizată, desconcentrată sau descentralizată; ea se 
exercită atât prin autorităţile statale centrale, prin agenţii regionale ale puterii 
centrale, cât şi prin colectivităţi locale. 

Studiile actuale privind intervenţionismul în principalele ţări ale Europei 
Occidentale arată că, în mod direct sau indirect, autorităţile centrale de stat joacă un 
rol preponderent în administrarea economiei. 

Politica financiară promovată în condiţiile statului productiv se manifestă în 
cadrul a două forme de intervenţionism şi anume: intervenţionism compensator 
(keynesist) şi intervenţionism corector (neokeynesist). 

Intervenţionismul compensator promovează o politică financiară mai puţin 
dirijistă. Statul intervine în scopul corectării mecanismelor pieţei, acţionând pentru 
evitarea sau repararea efectelor nefaste ale nefuncţionării economiei. În aceste 
condiţii prin politica financiară se exercită un efect compensator care în principiu se 
realizează astfel: în perioadele de recesiune şi de creştere a şomajului, statul 
măreşte volumul cheltuielilor publice şi reduce mărimea impozitelor. 

Intervenţionismul de tip compensator a fost aplicat cu bune rezultate mai 
întâi în SUA (“keynesismul comercial”). De asemenea el a reprezentat suportul 
pentru dezvoltarea modelului suedez (“keynesismul social”) în anii 50. 
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Prin practicarea bugetelor de „relansare” economică, politica financiară 
vizează un dublu obiectiv: efectuarea de investiţii şi creşterea puterii de cumpărare 
a populaţiei ca urmare a reducerii şomajului. 

Invers, în perioadele inflaţioniste, statul va proceda la reducerea cheltuielilor 
publice şi creşterea impozitelor, practicând bugete de „austeritate” şi urmărind 
reducerea deficitelor bugetare contractate în perioadele de criză.  

Promotorul intervenţionismului de tip compensator a fost J.M. Keynes, 
datorită căruia funcţionarea economiei capitaliste a cunoscut, după al doilea război 
mondial, „era prosperităţii infinite” sau „treizeci de ani glorioşi”. Ca urmare a politicii 
financiare fundamentate pe practicarea deficitelor bugetare, statul a dobândit 
capacitatea de a stăpâni şi controla oscilaţiile ciclului economic, rolul său esenţial 
fiind recunoscut de către toate democraţiile occidentale europene şi nord-
americane. 

Intervenţionismul corector caracterizează politica financiară adoptată după 
cel de-al doilea război mondial, care a contribuit la consacrarea „statului 
bunăstării/providenţei”. 

Statul, prin politica sa financiară, s-a angajat mai pregnant în consolidarea 
sistemului capitalist, urmărind corectarea inegalităţilor apărute în procesul repartiţiei 
veniturilor. Fără intervenţia statului, situaţia putea deveni periculoasă, atât din punct 
de vedere economic (determinând reducerea consumului, ca urmare a scăderii 
puterii de cumpărare a populaţiei), cât şi din punct de vedere social (favorizând 
apariţia manifestaţiilor şi a grevelor). 

Prin urmare, obiectivul principal urmărit prin politica financiară l-a constituit 
eliminarea întreprinderilor nerentabile pentru care statul cheltuia sume importante, 
fără a înregistra vreun reviriment al acestora şi dirijarea resurselor financiare 
publice în alte scopuri, mai îndreptăţite. Astfel, prin efectuarea de cheltuieli buge-
tare, intervenţiile corectoare ale politicii financiare vizau următoarele destinaţii: 

 acordarea de ajutoare financiare persoanelor defavorizate sub diferite forme 
cum sunt: ajutoare sociale, alocaţii de şomaj, pensii, burse, ajutoare de 
maternitate etc.; 

 sprijinirea dezvoltării producţiei de echipamente şi servicii publice vizând 
combaterea poluării, transportul, petrecerea timpului liber, dezvoltarea 
culturii, a învăţământului şi a sportului etc. 
În ceea ce priveşte colectarea resurselor financiare publice sub formă de 

impozite, politica financiară urmărea adaptarea mărimii acestora în funcţie de 
puterea contributivă. Prin urmare, unele impozite au fost reduse sau eliminate 
pentru categoriile sociale cu venituri mici, în timp ce pentru categoriile sociale 
privilegiate s-au practicat impozite mai mari (creşterea impozitului pe profit şi 
impozitele pe avere). 

Concomitent cu aceste măsuri, anumite impozite (pe venit sau pe capital) au 
fost utilizate în vederea exercitării unui efect de redistribuire a venitului la nivel 
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macroeconomic. 

Măsurile de politică financiară intervenţionistă de tip corector care au 
determinat evoluţia capitalismului până la mijlocul anilor „70, au avut ca ţinte:  

 iniţierea de reforme rapide privind crearea unui stat al bunăstării, universal şi 
mult mai cuprinzător, bazat pe ideea drepturilor cetăţenilor extinse; 

 orientarea resurselor financiare către obţinerea rapidă de beneficii; 
 realizarea unui consens public extins în favoarea unei economii mixte şi a 

unui sistem de bunăstare socială extinsă; 
 angajarea spre creşterea economică şi deplina ocupare a forţei de muncă. 

Pe baza experienţei, putem afirma că intervenţionismul, ca politică 
financiară, îşi păstrează în bună măsură actualitatea, aspect recunoscut şi de 
reprezentanţii monetarismului. Un argument în plus îl constituie înseşi criteriile de 
convergenţă stabilite prin tratatul de la Maastricht, care au în vedere implicarea 
statală în politica financiară a Uniunii Europene şi nu absenţa acestuia. Aşa cum 
reiese din Protocolul nr. 5, ţările membre ale Uniunii Europene convin asupra 
faptului că deficitul bugetar poate atinge maxim o rată de 3% ca pondere în PIB, iar 
datoria publică poate să se situeze la un nivel de 60% ca pondere în PIB; 
acestora li se alătură şi alte criterii ambiţioase, ca acela de a menţine rata 
inflaţiei la un nivel de 1,5% pe an şi rata dobânzii la un nivel anual de 2% . 

5.2. Prezentare de ansamblu a specificului politicilor  

fiscal-bugetare în statele Uniunii Europene 

GERMANIA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei  
(mld. $ SUA) 

2.458,6 2.384,0 2.117,4 2.148,8 2.107,3 1.915,6 

2. Creşterea reală a PIB (%) 1,8 0,8 1,5 1,8 1,4 3,1 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 1,7 1,4 1,9 0,9 0,6 2,1 

4. Populaţia (mil.) 81,6 81,6 82,0 82,3 82,5 82,7 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 523,6 522,6 510,7 542,8 543,0 551,6 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 458,5 453,2 439,9 463,9 471,0 499,4 

7. Balanţa contului  curent (mld. $) - 18,9 - 8,0 - 2,9 - 4,6 - 19,3 - 29,7 

8. Rezervele de stat în  aur (la sf. 
anului; mld. $) 

85,0 83,2 77,6 74,0 - - 

9. Bugetul general de stat (% din 
PIB) 

- 3,2 - 3,4 - 2,6 - 1,8 - 1,0 - 0,9 

10. Datoria publică  
(% din PIB) 

59,1 61,9 62,7 63,4 63,6 62,0 

11. Rata de schimb (DM: $ SUA) 1,43 1,50 1,73 1,76 1,84 2,10 

 

Putem afirma despre Germania, fără a greşi, că această ţară reprezintă 
locomotiva Uniunii Europene. Acest fapt este relevat de indicatorii economici 
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ale căror valori sunt cele mai ridicate din Uniunea Europeană, fapt care face ca 
Germania să fie în acelaşi timp şi principalul finanţator al acestui organism din 
care face parte. Rezultatele Germaniei se sprijină pe relansarea economică pe 
care o cunoaşte această ţară. Deşi a atins un maxim, creşterea economică 
este încă puternică, păstrând şomajul pe o traiectorie descendentă. Această 
situaţie la care se adaugă şi o politică de reducere a taxelor (al căror efect s-a 
resimţit în 2001) asigură în continuare cancelarului Gerhard Schroder şi 
coaliţiei sale roşu-verzi poziţia de lideri. Principala reformă în domeniul taxelor, 
controlul atent al cheltuielilor, demararea reformei pensiilor şi schimbările 
întreprinse asupra legilor civile au crescut statutul Dl. Schroder.  

Pachetul de reforme fiscale ale guvernului, care a trecut de Parlament în 
2000 şi urmează să fie implementat în perioada 2001- 2005, a fost bine primit 
de companiile  reprezentative de dimensiuni medii şi mari. Există totuşi unele 
temeri legate de impactul asupra firmelor care nu fac parte din corporaţii şi 
asupra comercianţilor neasociaţi.    

Deşi restrângerea cheltuielilor publice este proiectată să continue, 
bazându-se pe propunerea de buget de stat şi pe măsurile de consolidare 
legiferate anterior, creşterea economică este susţinută întrutotul de condiţiile 
fiscale existente. Reducerile impozitelor pe venit şi ale contribuţiilor la 
asigurările sociale din 2000, au făcut mai mult decât să compenseze creşterea 
taxelor pe energie. Mai mult decât atât, principalele reforme asupra impozitelor 
pe venit şi pe afaceri (incluzând şi reduceri semnificative în cotele de 
impozitare stabilite de lege pentru impozitarea corporaţiilor, o creştere a 
permisivităţii în ceea ce priveşte impozitul pe venitul de bază şi o lărgire a 
bazei de impozitare) au devenit operative din ianuarie 2001. Unele dintre 
măsuri vor fi proiectate pentru un interval de peste 5 ani. Reducerile nete de 
taxe sunt estimate la un procent de peste 1% din PIB în 2001. Cu 
extraveniturile din vânzările de licenţe de sisteme universale de telefonie 
mobilă s-au înregistrat venituri reprezentând 2,5 procente din PIB. Procedurile 
de licitaţie sunt folosite pentru rambursarea datoriilor, generând câştiguri 
necesare pentru plata dobânzilor în următorii ani (trebuind să existe preocupări 
legate de cheltuielile pentru investiţii în infrastructură). Aceste venituri nu sunt 
incluse în estimările Secretariatului asupra deficitului structural, a cărei valoare 
în 2001 se preconizează că va deteriora cu un procent produsul intern brut al 
acestui an, datorită, în principal, reducerilor de taxe. Există însă previziuni 
asupra îmbunătăţirii cu un sfert de procent în 2002, sub influenţa restrângerilor 
continue de cheltuieli.  

În ciuda controlului atent al cheltuielilor, deficitul va creşte cu 1,5% din 
PIB în 2001, ca rezultat al reducerii nivelului de impozitare. 
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FRANŢA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA) 1.555,9 1.555,0 1.405,8 1.446,7 1.430,8 1.305,7 

2. Creşterea reală a PIB (%) 1,8 1,1 1,9 3,2 2,9 3,6 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 1,8 2,0 1,2 0,6 0,6 1,7 

4. Populaţia (mil.) 58,0 58,3 58,5 58,7 59,0 59,4 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 278,6 281,9 284,2 301,7 298,1 310,8 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 267,6 266,9 256,1 275,5 278,1 299,1 

7. Balanţa contului curent (mld. $) 10,8 20,6 39,5 40,2 37,2 22,3 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; mld. $) 26,9 26,8 30,9 44,3 - - 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) - 5,6 - 4,2 - 3,0 - 2,7 - 2,2 - 1,5 

10. Datoria publică (% din PIB) 59,3 62,3 64,7 65,2 65,0 63,6 

11. Rata de schimb (FFr: $ SUA) 4,99 5,12 5,84 5,90 6,16 7,03 

 
Resursele guvernamentale din 2000 au beneficiat de creşterile mari ale 

veniturilor din 1999 (aproximativ jumătate din veniturile din impozite sunt legate 
de cele din anul anterior). Mărimea acestor venituri adiţionale a ajutat la 
reducerea taxelor în contextul reformei lărgite a sistemului de taxe. Reducerile 
variate de taxe se ridică la un procent din PIB-ul anului 2000. Povara fiscală, 
care se situează printre cele mai înalte din Uniunea Europeană, va fi redusă în 
următorii trei ani printr-un program de reducere a taxelor elaborat în august 
2000. Autorităţile au anunţat că noul plan care se va întinde pe perioada 2001- 
2003, va însuma în total 120 de miliarde de franci francezi (aproximativ 1,2% 
din PIB în 2003). De acest plan vor beneficia în principal gospodăriile, prin 
diminuarea taxelor pe veniturile personale, a contribuţiilor angajaţilor la 
asigurările sociale şi a taxelor pe automobile. Firmele de asemeni vor avea 
parte de reduceri ale taxelor sub forma scăderii taxelor pe corporaţii, dar într-o 
măsură mai mică. În plus, prin acest plan pe trei ani, autorităţile au decis să 
minimalizeze impactul preţurilor ridicate ale petrolului asupra consumatorilor 
de energie.  

Un nou sistem de „taxe variabile” pe carburanţi a fost introdus să ajute la 
reducerea impactului preţurilor volatile asupra combustibililor pentru 
autoturisme şi a parcurilor de autocamioane. Cu toate aceste măsuri, veniturile 
guvernamentale cresc acum mai încet decât PIB-ul nominal, astfel că 
presiunea taxelor are o tendinţă de scădere graduală. De partea cheltuielilor 
bugetare, autorităţile au decis ca în 2001 să depăşească 1,3 procente din 
„norma de creştere a cheltuielilor” reală, aceasta fiind inclusă în programul 
finanţelor publice pe termen mediu. Alte măsuri de politică fiscală ale 
guvernului au constat în diminuarea constrângerilor asupra cheltuielilor pentru 
asigurarea sănătăţii şi creşterea pensiilor peste nivelul inflaţiei. În ciuda acestor 
măsuri luate de guvern, există temeri că nu se vor face alte progrese pentru 
consolidarea bugetară şi astfel deficitul structural fundamental va creşte în 
perioada 2000- 2001. Beneficiile din vânzarea celei de-a treia generaţii de 
licenţe telefonice în 2001 (reprezentând aproape peste un procent din PIB) vor 
fi folosite la constituirea capitalurilor fondului rezervelor de pensii şi într-o mai 
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mică măsură pentru răscumpărarea datoriilor (ce nu sunt incluse în estimarea 
OECD asupra deficitului structural). 

 

ITALIA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA)  1.097,2 1.232,9 1.164,8 1.190,9 1.171,0 1.071,2 

2. Creşterea reală a PIB (%) 2,9 1,1 1,8 1,5 1,5 2,7 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 5,4 3,9 1,8 1,7 1,6 2,5 

4. Populaţia (mil.) 57,3 57,4 57,6 57,6 57,7 57,8 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 234,0 252,0 240,4 242,6 230,8 240,8 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 195,3         197,9 200,5 206,9 210,4 231,0 

7. Balanţa contului curent (mld. $) 25,1 40,0 32,4 20,0 6,3 - 1,7 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; 
mld. $) 

34,9 45,9 55,7 29,9 22,4 24,0 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) - 7,6 - 7,1 - 2,7 - 2,8 - 1,9 - 1,3 

10. Datoria publică (% din PIB) 123,1 121,8 119,8 117,7 116,6 113,9 

11. Rata de schimb (Lire it.: $ SUA) 1.629 1.543 1.703 1.736 1.817 2.082 

 

După o decadă de constrângeri fiscale proiectate să stabilizeze finanţele 
publice italiene, pentru 2001 se aştepta un program de reducere a taxelor. Prin 
preluarea puterii, în urma alegerilor din  aprilie 2001, partidul de centru-dreapta 
Forza Italia, orientat ideologic spre reducerea rolului statului, a iniţiat un 
program de reducere a fiscalităţii. În aceste condiţii însă este puţin probabil ca 
ţintele fiscale stabilite împreună cu partenerii din Uniunea Economică şi 
Monetară să fie atinse.   

Proiectarea deficitului bugetar ia în calcul concesia planificată a 
„bonusului fiscal” (aproximativ o jumătate de punct procentual în PIB în 2000 şi 
un punct în 2001). Utilizarea acestei tehnici financiare nu a înrăutăţit situaţia 
deficitului în 2000 datorită, în primul rând, nivelului ridicat al veniturilor obţinute 
ca urmare a reformei fiscale (incluzând şi lupta împotriva evaziunii fiscale). 
Proiectarea deficitului bugetar în 2000, a ţinut cont şi de veniturile din vânzarea 
celei de-a treia generaţii de licenţe pentru telefonie mobilă. Acestea au 
reprezentat aproximativ 26,8 miliarde  lire, aproximativ 1,2 procente din PIB. 
Unele dintre aceste sume au fost destinate reducerii  deficitului bugetar 
(aducând o reducere cu aproximativ 1,3 procente a acestuia) şi au permis, în 
acelaşi timp, reducerea datoriei publice. 

Pentru 2001 previziunile oficiale cu privire la cheltuieli sunt optimiste în 
lumina abundenţei care a însoţit economia italiană. Estimarea a luat în calcul şi 
posibilitatea unei mici devieri a scopului propus, în absenţa unor noi măsuri 
structurale care să ţină cheltuielile sub un control mai bun. 
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AUSTRIA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA)  235,6 231,7 206,7 210,9 207,8 191,0 

2. Creşterea reală a PIB (%) 1,7 2,0 1,2 2,9 2,2 3,3 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 2,2 1,9 1,3 0,9 0,6 2,0 

4. Populaţia (mil.) 8,05 8,06 8,08 8,10 8,13 8,15 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 57,7 57,9 58,7 62,8 63,7 63,1 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 64,4 65,3 62,9 66,5 67,3 65,3 

7. Balanţa contului curent (mld. $) - 5,4 - 4,9 - 5,2 - 4,6 - 5,7 - 3,9 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; 
mld. $) 

18,7 22,9 19,7 22,4 - - 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) - 5,1 - 3,8 - 1,8 - 2,4 - 2,0 - 0,5 

10. Datoria publică (% din PIB) 68,4 68,3 63,9 63,5 64,9 62,6 

11. Rata de schimb (Sch: $ SUA) 10,08 10,58 12,20 12,38 12,92 14,80 

 
Guvernul austriac a prezentat o politică clară îndreptată înspre accelerarea 

procesului de retragere a statului din economie. În plus, eforturile guvernului de 
consolidare fiscală au început cu „Programul de stabilizare” din primăvara anului 
2000, axat în principal pe reducerea angajamentelor guvernamentale şi a cheltu-
ielilor cu pensiile. Programul a fost prelungit pe perioada bugetară a doi ani, 2001-
2002, bazându-se în special pe veniturile din taxele ridicate şi pe surplusurile 
autorităţilor locale, într-un efort de echilibrare a bugetului de stat pe anul 2002. 
Totuşi consolidarea fiscală pentru perioada 2000-2002 ar trebui să aibă o medie de 
peste un procent din PIB de-a lungul întregului interval, astfel că fondurile 
guvernului central trebuie să se bazeze pe creşteri de 2/3 ale veniturilor şi 1/3 
reduceri ale cheltuielilor. Deşi ratele dobânzilor sunt proiectate să sporească, 
condiţiile monetare rămân destul de favorabile creşterii. Guvernul a acţionat de 
asemenea în direcţia introducerii unor măsuri de reducere a deficitului bugetar.  

 

BELGIA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA)  275,9 269,0 243,9 250,2 248,9 231,3 

2. Creşterea reală a PIB (%) 2,6 1,2 3,4 2,4 2,7 4,0 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 1,5 2,1 1,6 1,0 1,1 2,6 

4. Populaţia (mil.) 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 155,1 154,7 149,5 153,6 154,1 155,9 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 145,1 146,0 141,8 146,6 146,8 149,3 

7. Balanţa contului curent (mld. $) 14,2 13,8 13,9 12,2 11,7 10,8 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; 
mld. $) 

16,2 17,0 16,2 18,3 - - 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) - 4,2 - 3,7 - 1,7 - 1,0 - 0,7 - 0,1 

10. Datoria publică (% din PIB) 129,7 127,9 122,8 117,5 114,1 106,3 

11. Rata de schimb (Fr.b: $ SUA) 29,48 30,96 35,77 36,30 37,86 43,38 
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Deşi consolidarea bugetară va continua să fie obiectivul cheie al politicii 
fiscale, totuşi ar trebui să existe posibilitatea să se reducă povara impozitelor 
individuale şi a celor corporatiste ca promisiune din partea guvernului.  

Bugetul pe 2001 şi programul de stabilitate proiectat pentru perioada 
2001-2005, implică o largă politică fiscală neutră. Estimări precaute indică o 
rată medie anuală de creştere a PIB-ului real de 2,5 procente, astfel că 
guvernul şi-a stabilit ca ţintă un excedent bugetar de 0,2 şi 0,3 procente din PIB 
în 2001 şi respectiv 2002. Cu o destul de ridicată rată de creştere stabilită, 
OECD-ul se aşteaptă ca bugetul de stat belgian să se orienteze de la balanţa 
instabilă din 2000 la un excedent mic (în jur de 3/4 de procent din PIB) în 2001. 
Surplusul iniţial se poate extinde la aproximativ 6,5 procente din PIB în 2002, 
dar în perioadele de ajustare ciclică este de dorit să rămână stabile. Raportul 
datorie publică pe PIB poate scădea în 2002, continuându-şi traiectoria puternic 
descendentă din ultimii ani.  

Datorită previziunilor că politica monetară în zona euro va fi restrictivă în 
continuare, de-a lungul următorilor doi ani, condiţiile monetare din Belgia sunt 
în situaţia de a deveni progresiv mai puţin propice susţinerii creşterii. Belgia s-a 
adaptat politicilor monetare ale Băncii Centrale Europene şi se aşteaptă să o 
facă şi în 2001. Politica fiscală este puternic afectată de Pactul de Dezvoltare şi 
Stabilitate al Uniunii Europene, prin care se stabileşte că guvernele statelor 
membre vor trebui să realizeze echilibrarea bugetelor de stat de-a lungul 
ciclului economic. Guvernul intenţionează să îmbunătăţească structura 
sistemului asigurărilor sociale, în parte prin completarea sistemului de pensii 
de forma „plată pe măsura încasărilor” de către componenta finanţabilă.    

 

OLANDA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA)  415,0 411,8 376,9 393,5 398,4 367,2 

2. Creşterea reală a PIB (%) 2,2 3,0 3,8 4,1 3,9 4,3 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 1,9 2,0 2,2 2,0 2,2 2,6 

4. Populaţia (mil.) 15,5 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 195,6 195,1 189,4 195,3 195,1 204,6 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 171,8 172,3 167,6 174,5 177,1 188,6 

7. Balanţa contului curent (mld. $) 25,8 22,6 26,8 16,3 17,3 18,3 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; 
mld. $) 

33,7 26,8 24,9 21,4 - - 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) - 4,1 - 1,8 - 1,2 - 0,7 0,5 1,4 

10. Datoria publică (% din PIB) 75,5 75,3 70,3 67,0 63,7 57,4 

11. Rata de schimb (Gulden: $ SUA) 1.61 1.69 1.95 1.98 2.07 2.37 
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Situaţia politicii fiscale va fi semnificativ uşurată în 2001, ca urmare a 
reformei regimului de impozitare a veniturilor personale, implicând o reducere 
a taxelor cu 0,7 procente din PIB. Reforma include o schimbare prin creşterea 
importanţei impozitelor directe în detrimentul celor indirecte şi o reducere a 
contribuţiilor la asigurările sociale. Escaladarea impozitelor indirecte va duce la 
o creştere a inflaţiei cu un punct procentual în timp ce întregul pachet va 
determina o creştere a veniturilor disponibile ale gospodăriilor cu aproximativ 
5,25 procente. Reforma implică, în continuare, declinul ratelor de înlocuire, 
care vor trebui să încurajeze persoanele cu vârsta propice angajării să se 
reîntoarcă pe piaţa de muncă, prin beneficiile pe care le presupune aceasta. În 
bugetul din 2001, cheltuielile cu şomajul şi plăţile dobânzilor se aşteaptă încă o 
dată să fie considerabil mai scăzute decât au fost proiectate cu câţiva ani în 
urmă printr-o înţelegere a coaliţiei, fiind fundamentate pe o foarte atentă 
previziune asupra creşterii. În 2001 se aşteaptă ca PIB-ul să crească cu 3,9% 
în timp ce excedentul bugetar o să scadă cu 0,6% din PIB. Inflaţia s-a accelerat 
cu o rată medie de 3,8% în 2001, ca rezultat al nivelului ridicat al impozitelor 
indirecte, a reducerilor taxelor pe venit şi o piaţă a muncii restrânsă care a 
stimulat cererile de creştere a salariilor. Excedentul contului curent a rămas 
ridicat prin înregistrarea de surplusuri de aproximativ 5,5% din PIB. Balanţa 
bugetară se aşteaptă să înregistreze un surplus pentru al treilea an consecutiv. 
Principalul motiv al obţinerii lui l-au reprezentat extraveniturile obţinute datorită 
creşterii economice peste medie. Cu toate acestea mărimea lui va fi mai mică 
decât în 2000 deoarece guvernul utilizează acest surplus pentru reducerea de 
taxe. Sub regulile a 4-5 cadre fiscale, iniţiate în 1999, cel puţin jumătate din 
excedent trebuie să meargă către reducerea în continuare a datoriei publice iar 
cealaltă jumătate poate fi folosită pentru reducerea taxelor.     

 

SPANIA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA)  584,2 609,9 560,5 586,0 599,9 555,7 

2. Creşterea reală a PIB (%) 2,7 2,4 3,9 4,3 4,0 3,9 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 4,7 3,6 2,0 1,8 2,3 3,3 

4. Populaţia (mil.) 39,2 39,2 39,3 39,3 39,4 39,4 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 93,4 102,7 106,9 112,0 111,0 121,3 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 111,9 119,0 120,3 132,7 140,2 153,0 

7. Balanţa contului curent (mld. $) 0,8 0,4 2,5 - 3,1 - 12,6 - 15,8 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; 
mld. $) 

35,5 57,9 68,4 55,3 33,1 35,0 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) - 7,0 - 5,0 - 3,2 - 2,6 - 1,1 - 0,4 

10. Datoria publică (% din PIB) 68,4 72,1 70,7 68,5 67,1 63,9 

11. Rata de schimb (Ptas: $ SUA) 124.7 126.7 146.7 149.4 156.2 178.9 
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Resursele bugetare alocate cheltuielilor, care rămân neutilizate, vor fi 
cheltuite integral, în timp ce veniturile suplimentare vor fi utilizate pentru redu-
ceri de taxe adiţionale sau pentru scăderea contribuţiilor la asigurările sociale.  

Guvernul a promis să îngheţe taxele pe combustibili în 2001, după o 
creştere accentuată a preţului petrolului în intervalul 1999-2000. Este de 
asemenea presat să adopte o cale mai adecvată de placare a problemelor 
interne care generează inflaţie. În plus, a aprobat un pachet larg de măsuri 
pentru accelerarea liberalizării sectoarelor cheie ale economiei, măsuri care s-
au aplicat şi în 2001.  

Cu o monedă euro slabă şi o inflaţie peste media Uniunii Europene, con-
diţiile monetare rămân relaxate, chiar dacă ratele dobânzilor au crescut. 
Deficitul bugetar pentru 2000 s-ar putea să fie mai scăzut decât aşteptările 
iniţiale ale autorităţilor, datorită boom-ului veniturilor din TVA şi a încasărilor din 
impozitele pe veniturile directe mai mari decât era planificat. Pentru 2001 
guvernul şi-a propus să echilibreze bugetul. De aceea restricţiile impuse 
angajărilor şi salarizării funcţionarilor publici vor continua. La această măsură 
se adaugă o nouă taxă pentru utilizarea spectrului electromagnetic care va 
duce la venituri echivalente cu 0,2 procente în PIB. Aceste venituri vor echilibra 
nivelul ridicat al cheltuielilor sociale, pentru că guvernul este obligat în mod 
legal să facă plăţi suplimentare de pensii pentru a compensa inflaţia mai mare 
decât se aştepta în 2000. Trebuie ţinut cont şi de faptul că vor creşte în 
continuare cheltuielile pentru infrastructură. Cu toate acestea, poziţia fiscalităţii, 
măsurată prin balanţa structurală bugetară, va fi neutră într-o mare măsură. 

5.3. Politica fiscal-bugetară a ţărilor admise pentru 

aderarea la Uniunea Europeană 

Pentru a facilita procesul de accedere în UE, Polonia este nevoită să  
impulsioneze şi să direcţioneze politica de reformă structurală. Cu toate 
acestea, instabilitatea fiscală, măsurată prin intermediul deficitului bugetar, se 
accentuează datorită cerinţelor metodologice stabilite prin Tratatul de la 
Maastricht, care solicită o transparenţă mai mare şi consolidarea financiară. 
Continuarea consolidării financiare va evidenţia întinderea deficitelor 
extrabugetare ascunse şi a cheltuielilor guvernamentale legate de cerinţele 
accederii la UE şi NATO. Această situaţie va forţa autorităţile să scurteze 
timpul necesar privatizării, să ofere mai multe active spre vânzare şi să 
adâncească reformele instituţionale necesare accelerării ajustării fiscale. 

CEHIA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA)  52,0 57,9 52,6 55,7 53,1 51,2 

2. Creşterea reală a PIB (%) 5,9 4,8 - 1,0 - 2,2 - 0,2 2,8 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 9,1 8,9 8,4 10,7 2,1 4,3 
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Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

4. Populaţia (mil.) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 21,5 21,7 22,7 26,4 26,3 33,2 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 25,2 27,6 27,3 29,0 28,2 35,6 

7. Balanţa contului curent (mld. $) - 1,4 - 4,3 - 3,3 - 1,4 - 1,0 - 2,4 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; 
mld. $) 

13,8 12,4 9,7 12,5 12,8 13,8 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) 16,3 20,0 23,1 25,3 23,5 23,9 

10. Datoria publică (% din PIB) 8,2 8,4 14,2 15,3 11,3 10,3 

11. Rata de schimb (Cc: $ SUA) 26.54 27.14 31,70 32.28 34.57 38.48 

 

Creşterea din 2000 a fost ceva mai lentă decât cea din prima jumătate a 
anului datorită unei încetiniri a sporirii rapide a exporturilor şi continuarea unui 
ritm alert al importurilor. De-a lungul intervalului 2001-2002, cererea internă şi 
deficitul contului curent se aşteaptă să crească sub impactul puternicei 
stimulări fiscale persistente. Totuşi, presupunându-se că politicile nu se vor 
schimba şi în ciuda veniturilor neaşteptate de un procent din PIB provenite din 
vânzarea prin licitaţie a telefoanelor mobile, deficitul bugetar se aşteaptă să 
rămână la aproape 7 procente din PIB. În acest context, consumul individual 
aşteptat să crească constant şi investiţiile estimate că vor rămâne puternice 
reflectă atât motivarea înfiinţării de noi taxe cât şi a cheltuielilor bugetare 
directe.  

UNGARIA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA)  44,7 45,2 45,7 47,0 48,2 46,2 

2. Creşterea reală a PIB (%) 1,5 1,3 4,6 4,9 4,5 5,3 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 28,2 23,6 18,3 14,3 10 9,8 

4. Populaţia (mil.) 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,0 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 12,9 14,2 19,6 20,7 21,8 25,4 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 15,3 16,8 21,6 23,1 24,0 27,8 

7. Balanţa contului curent (mld. $) - 2,5 - 1,7 - 1,0 - 2,3 - 2,1 - 1,9 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; 
mld. $) 

12,0 9,7 8,4 9,3 11,0 11,0 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) 31,6 27,2 24,5 28,6 29,7 30,3 

10. Datoria publică (% din PIB) 37,4 39,2 28,8 26,3 19,8 17,1 

11. Rata de schimb (Ft: $ SUA) 125,7 152,6 186,8 214,4 237,1 280,1 

 

În timp ce nivelul încă ridicat al şomajului şi politica monetară restrictivă 
pot menţine presiunea inflaţionistă la cote acceptabile, restructurarea „din 
mers” la nivelul firmei şi condiţiile interne restrânse de creditare ca şi băncile 
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care-şi fac curăţenie în propriile bilanţuri, vor continua să restrângă capacitatea 
economiei de a îndeplini această cerere. Ca rezultat, o proporţie însemnată a 
cererii suplimentare este prevăzută să fie satisfăcută prin importuri şi se 
aşteaptă ca deficitul contului curent să crească cu mai mult de 5 procente în 
PIB.  

În urma reformei puternice a ofertei din ultimii 10 ani, care a ajutat 
economia să revină repede după impactul crizei ruseşti din august 1998, 
reformele structurale au stagnat, la acestea adăugându-se şi refuzul 
autorităţilor de a implementa măsuri dure înaintea alegerilor din 2002. În fond, 
se mizează pe o combinare a creşterii puternice cu o intervenţie prin preţuri 
pentru a păstra finanţele publice sub control. Ţinta deficitului bugetar de 3,4% 
din PIB în 2001, va reprezenta în fapt o atitudine de reducere a fiscalităţii faţă 
de situaţia anului 2000.    

Politica macroeconomică a fost în mare parte susţinătoarea cererii. 
Creşterea încrederii investitorilor către sfârşitul anului 1999 a condus la 
creşterea afluxului de capital, care a împins în jos ratele dobânzilor. Mai mult 
decât atât, autorităţile au decis să menţină rata de schimb într-o mişcare lentă 
dar constantă de 0,3 procente pe lună până la sfârşitul lui 2000. Ca rezultat, şi 
în ciuda unei creşteri de 100 de puncte de bază în ratele dobânzilor în 2000, 
condiţiile monetare au permis producerea unui proces de prociclicitate. Între 
timp, deşi la un nivel încă ridicat, deficitul bugetar a scăzut cu aproape un 
procent din PIB în comparaţie cu 1999, în vreme ce veniturile au răspuns atât 
creşterii puternice cât şi nivelului mult mai înalt decât cel aşteptat al inflaţiei. 
PIB-ul este prevăzut să crească cu 5,5 procente atât în 2000 cât şi în 2001 şi 
ceva mai rapid în 2002. Această estimare se bazează pe continuarea politicilor 
de taxare şi a cheltuielilor bugetului anului 2000, cu un deficit bugetar care se 
aşteaptă să scadă gradat ca răspuns automat al stabilizării la consolidarea 
cererii. Aceasta poate ajuta inflaţia să scadă încet. 

POLONIA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA)  127,1 143,8 144,0 159,3 155,5 164,5 

2. Creşterea reală a PIB (%) 7,0 6,0 6,8 4,8 4,1 4,8 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,2 

4. Populaţia (mil.) 38,6 38,6 38,7 38,7 38,7 38,7 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 22,6 24,4 27,2 30,1 26,3 27,9 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 24,7 32,6 38,5 43,8 40,7 42,5 

7. Balanţa contului curent (mld. $) 5,5 - 1,4 - 4,3 - 6,9 - 11,6 - 11,7 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; 
mld. $) 

14,8 17,8 20,4 26,4 24,5 25,5 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) 46,3 50,2 48,6 55,9 55,8 57,2 

10. Datoria publică (% din PIB) 15,3 9,9 8,6 14,8 17,1 16,9 

11. Rata de schimb (Zl: $ SUA) 242 270 328 348 397 433 
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Deteriorarea poziţiei Poloniei pe plan extern precum şi cea a situaţiei 
fiscale, combinate cu inflamarea inflaţiei, continuă să producă îngrijorare la 
începutul lui 2000. Printr-o îmbunătăţire a performanţelor înregistrate de 
exporturi datorită redresării din Europa şi o scădere a cererii interne, deficitul 
contului curent a fost stabilizat la aproape 7,5 procente din PIB în 2000. 
Fluxurile investiţionale străine directe nete au asigurat finanţarea la aproape 
jumătate din deficitul datoriei externe în cursul anului 2000. Ratele ridicate ale 
dobânzilor aplicate pentru protejarea valorii zlotului au atras de asemenea şi 
investiţii de portofoliu pe termen scurt.  

5.4. Intervenţionismul ca stare de fapt în România 

În perioada 1992-1996, situaţia din România s-a caracterizat prin dirijism 
şi începuturi timide de restructurare şi privatizare. În acest interval, politicile 
macroeconomice au fost caracterizate de o abordare graduală a reformei 
structurale, principala preocupare fiind mai curând în direcţia minimalizării 
costurilor sociale ale transformării structurale.  

 

ROMÂNIA 

Indicatori economici 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. PIB în preţurile pieţei (mld. $ SUA)  35,5 35,3 34,9 41,5 34,0 35,2 

2. Creşterea reală a PIB (%) 7,1 3,9 - 6,9 - 5,4 - 3,2 2.0 

3. Inflaţia în preţuri de consum (%) 32,2 38,8 154,8 59,0 45,8 46,0 

4. Populaţia (mil.) 22,7 22,6 22,6 22,5 22,5 22,4 

5. Exportul de mărfuri (mld. $) 7,9 8,1 8,4 8,3 8,5 10,2 

6. Importul de mărfuri (mld. $) 9,5 10,6 10,4 10,9 9,6 11,9 

7. Balanţa contului curent (mld. $) - 1,8 - 2,6 - 2,1 - 2,9 - 1,3 - 1,5 

8. Rezervele de stat în aur (la sf. anului; 
mld. $) 

1,6 2,1 3,8 2,9 2,7 3,5 

9. Bugetul general de stat (% din PIB) 6,7 8,5 9,5 9,5 9,3 9,3 

10. Datoria publică (% din PIB) 10,2 12,6 15,2 23,5 28,4 19,8 

11. Rata de schimb (Leu: $ SUA) 2033 3084 7168 8876 15333 21830 

 

Mecanismele eficiente ale politicilor fiscale nu s-au manifestat, disciplina 
financiară redusă făcând ca atragerea reală a fondurilor către bugetul de stat 
să fie deficitară. În ce priveşte aspectele specifice ale politicii fiscale, datele 
statistice arată că situaţia bugetului s-a deteriorat constant, în principal din 
cauza scăderii veniturilor ca pondere în PIB. De exemplu, ca dinamică 
veniturile totale în PIB au fost în 1991 de 42%, în 1995 au fost de 32%, iar în 
1996 de 30%. Situaţia deficitului în anul 1996, arată că acesta a fost sub 4% 
faţă de o previziune de 2,2%, în condiţiile în care s-a procedat la trei rectificări 
de buget. 
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Guvernul Văcăroiu a găsit necesar să transfere o mare parte a 
cheltuielilor publice scadente din 1996 în 1997, de exemplu, subvenţiile pentru 
agricultură şi al treisprezecelea salariu pentru angajaţii din sectorul de stat. A 
apărut şi un mare volum de credite, îndeosebi cele acordate întreprinderilor 
agricole de stat, finanţate de BNR cu o rată a dobânzilor sub cursul pieţei. Din 
cauza unor presiuni de acest fel asupra bugetului, teoretic deficitul a fost mult 
mai mare. Mai trebuie adăugat că în acelaşi interval, restructurarea anevoioasă 
a economiei a făcut ca importurile să crească rapid comparativ cu exporturile, 
deci deficitul comercial s-a accentuat. 

A urmat perioada Guvernului Ciorbea care, susţinut de coaliţia guverna-
mentală formată după alegerile din 1996, a imaginat un plan de scoatere a ţării 
din criză, bazat pe reformă rapidă. Planul urma să cuprindă trei etape: 
liberalizarea totală a preţurilor, tarifelor şi pieţei valutare, macrostabilizare şi 
restructurarea şi privatizarea rapidă. În primele luni de mandat, Guvernul 
Ciorbea a reuşit să ducă la bun sfârşit planurile de liberalizare şi 
macrostabilizare, prin măsuri de politică monetară. Au fost liberalizate preţurile, 
tarifele şi piaţa valutară. Politica de macrostabilizare s-a axat pe limitarea 
inflaţiei ce a urmat liberalizării preţurilor şi tarifelor. Politicile monetare au vizat 
creşterea dobânzilor bancare şi reducerea creditelor, precum şi reducerea 
cheltuielilor bugetare. 

Întârzierile în procesul de restructurare precum şi ritmul privatizării mult 
sub cel anunţat iniţial de Victor Ciorbea au dus în toamna anului 1997 la 
pierderea echilibrelor macroeconomice realizate în prima parte a anului. Piaţa 
de capital a început să se deterioreze treptat iar inflaţia a reînceput să crească. 
BNR a fost nevoită să recurgă din nou la instrumentul tradiţional de temperare 
a inflaţiei: creşterea dobânzilor. Acesta a lovit însă puternic în întreprinderile 
mici şi mijlocii, care se aşteptau să atragă o parte din forţa de muncă 
disponibilizată prin procesul de restructurare a sectorului de stat. În plus IMM-
urile au devenit la rândul lor generatoare de şomaj, presând astfel suplimentar 
asupra cheltuielilor publice şi aşa restrânse. 

La începutul anului 1998, Guvernul României încercat să obţină o relan-
sare a activităţii economice prin măsuri de ordin fiscal. Au fost reduse 
impozitele pe salarii şi pe profit, în compensaţie cu creşterea TVA-ului şi a 
accizelor. Guvernul a presupus că această modificare de fiscalitate va fi 
acoperită prin venituri mai mari din privatizare, cu atât mai mult cu cât urma 
scoaterea la vânzare a unor societăţi bine cotate: RomTelecom, Banca 
Română de Dezvoltare, Banc Post. 

Între timp, o serie de evenimente interne (criza politică) şi internaţionale 
(blocarea tranşelor de împrumut acordate de FMI şi Banca Mondială) au pus 
un serios semn de întrebare asupra şanselor de redresare economică a ţării. În 
aceste condiţii, creşterea de venituri la buget nu s-a realizat, punându-se  în 
pericol atingerea obiectivului unui deficit bugetar de 3,6%, cuprins în Legea 
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bugetului, adoptată destul de târziu (în luna mai). Eforturile Guvernului de a ieşi 
din această situaţie au dat puţine rezultate. Aceasta în pofida faptului că, în 
luna aprilie, a fost investit un nou guvern, condus de Radu Vasile, cu 
participarea PD şi un program cuprinzând obiective şi termene clare. Cu toate 
eforturile făcute de Guvern pentru sporirea veniturilor bugetare, prin 
privatizarea întreprinderilor nerentabile sau prin acordarea de facilităţi pentru 
atragerea de investitori străini, în 1998 s-au încasat din privatizare numai 118 
miliarde de lei faţă de 3600 de miliarde de lei, cât se estimase la începutul 
anului că se vor obţine. Nerealizarea veniturilor estimate a determinat o a doua 
rectificare bugetară, aproape concomitent cu elaborarea proiectului de buget 
pe anul viitor. În afară de nerealizarea programului de privatizare, scăderea 
veniturilor bugetare a mai fost cauzată de economia subterană, indisciplina 
financiară a agenţilor economici, menţinerea şi chiar accentuarea blocajului 
financiar, prin menţinerea activităţilor generatoare de pierderi în regii şi mari 
societăţi comerciale de stat. De fapt, în 1998, Guvernul a încercat să evite 
închiderea de întreprinderi nerentabile prin mărirea taxelor şi impozitelor, 
lovind astfel în întreprinderile din sectorul privat, singurele care puteau 
înregistra o creştere economică serioasă. 

Lipsa de bani a început să-şi arate adevărata gravitate abia către 
sfârşitul anului, când autorităţile au constatat că simplele promisiuni de reformă 
nu pot împiedica agenţiile internaţionale de rating să reducă calificativele 
României şi, mai ales, nu pot ajuta ţara să treacă peste vârful serviciului 
datoriei externe, din prima jumătate a anului 1999. Conştient că se va confrunta 
cu o situaţie financiară foarte dificilă, mai ales în prima parte a anului, Guvernul 
a decis suspendarea facilităţilor oferite investitorilor şi o nouă creştere a 
accizelor. Încheierea unor noi acorduri cu organismele financiare internaţionale 
şi accesul pe pieţele internaţionale de capital, pentru a permite o „rostogolire” a 
datoriei externe au devenit priorităţile Guvernului la sfârşitul anului 1998. Dar, 
pentru FMI şi Banca Mondială nu mai erau suficiente doar promisiunile. 
Guvernul trebuia să dea dovezi că este hotărât să treacă la reformă. 

La începutul anului 1999, România a fost la un pas de producerea unui 
crah financiar, căruia autorităţile i-au rezistat totuşi, fără a avea însă o 
certitudine sporită în ceea ce priveşte capacitatea ţării de a trece cu bine peste 
vârful de plată al serviciului datoriei externe şi a evita intrarea în colaps.  

Cu toate criticile aduse sistemului fiscal din perioada 1990-1996, noua 
putere instalată în anul 1996 a trecut abia după trei ani la reforma sistemului 
fiscal, considerată prioritatea numărul unu a strategiei financiar-fiscale. Astfel, 
prin măsurile iniţiate la sfârşitul lunii decembrie 1999, intenţiile Guvernului erau 
de a crea un sistem fiscal transparent, simplificat şi neutru (care să nu 
determine restrângerea veniturilor), construit pe principiul „nici o cheltuială nu 
poate fi promisă până nu există resurse certe pentru acoperirea ei”. În acelaşi 
timp se urmărea stoparea adoptării de acte normative cu privire la fiscalitate 



 

 

 

750 

care să încurajeze economia subterană şi înrăutăţirea mediului economic 
intern. 

Puterea politică de atunci considera că noua strategie fiscală urma să 
aibă ca efecte consolidarea mediului economic, stimularea investiţiilor şi a 
economiilor, accelerarea schimbărilor structurale din econom ie, reluarea 
creşterii economice sănătoase, neinflaţioniste. 

În opinia specialiştilor însă, se aştepta ca noile măsuri să nu aibă ca 
impact relansarea fiscală, decât într-o mică măsură, în condiţiile în care 
stabilirea unei cote unice de TVA la 19% a determinat deja creşterea preţurilor 
la bunurile de consum de bază ale populaţiei, afectând consumul şi puterea de 
cumpărare. La aceasta se mai adaugă şi faptul că, la o analiză a structurii 
veniturilor bugetului de stat, se constată că TVA este principala resursă 
financiară.  

În 1999 România şi-a luat măsuri pentru a evita o posibilă situaţie de 
imposibilitate a finanţării deficitului bugetar, care ar fi constituit una dintre cele 
mai serioase premise ale declanşării colapsului financiar. Pentru acel an a fost 
adoptat un buget cu un deficit de 2%, conform recomandărilor FMI. La aceasta 
s-au adăugat şi practicarea unor politici financiare consecvente bazate pe 
restructurarea economică şi asanarea sectoarelor neperformante. Au urmat 
astfel disponibilizări masive, impactul lor asupra bugetului fiind covârşitor. Pe 
de o parte s-a redus ponderea impozitului pe salariu în structura veniturilor 
bugetare (cu 6,5%) ca urmare a reducerii numărului de salariaţi, iar pe de altă 
parte au sporit eforturile bugetare sub forma cheltuielilor destinate protecţiei 
sociale. 

Printr-o ordonanţă adoptată la începutul anului 1999 a fost introdus un 
control mult mai sever asupra producţiei şi comercializării alcoolului şi tutunului 
–  domenii de manifestare pe scară largă a contrabandei şi evaziunii fiscale. 
Facilităţile pentru investitori au fost suspendate. 

În acelaşi timp, bugetul de stat a devenit în ultimii ani soluţia acoperirii 
numeroaselor pierderi înregistrate de întreprinderile nerentabile, dar mai ales 
de unele bănci. Se foloseşte adesea soluţia preluării la datoria publică a 
„găurilor negre” din economia naţională, cu impact în ultimă instanţă asupra 
bugetului contribuabilului. Acestea se adaugă altor factori nefavorabili care în 
cele din urmă duc la o mărire a nivelului deficitului bugetar.    

Anul 1999 a însemnat un examen greu, câştigat în cele din urmă de 
BNR, care a plătit cu mari eforturi aproape două miliarde de dolari SUA în con-
tul datoriei externe, invalidând previziunile agenţiilor de rating internaţionale, 
conform cărora ţara noastră urma să intre în incapacitate de plată. 

Pe ansamblu, cei zece ani de tranziţie au evidenţiat, indiferent de 
formaţiunea politică aflată la putere, incapacitatea de fundamentare şi de 
adaptare a strategiilor financiare la exigenţele economiei de piaţă, nici un 
guvern post-decembrist nefiind capabil, prin măsurile de politică financiar-
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monetară, să oprească declinul producţiei industriale şi să creeze condiţii de 
relansare economică.   

5.5. Analiză comparativă 

Deşi anul 1989 a asigurat egalitatea „startului” către democraţie pentru 
ţările fost socialiste din Europa Centrală şi de Est, specialiştii Fondului Monetar 
Internaţional le-au grupat în două categorii, ţinând cont de performanţele 
economico-financiare înregistrate pe drumul tranziţiei: 

 un prim grup cuprinde ţările avansate în planul reformei de construire a 
economiei de piaţă; din acest grup fac parte Ungaria, Polonia, Cehia şi 
Slovacia; 

 un al doilea grup include ţările mai puţin avansate în acest proces: 
Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Macedonia, România, Moldova, 
Rusia, cele 11 ţări ale fostei URSS şi Mongolia. 
Indiferent de gruparea efectuată de FMI, este de remarcat că, în 

ansamblu, aceste ţări se confruntă cu patru tipuri de crize economico-
financiare, şi anume: criza monetară, criza bancară, criza sistemului financiar, 
criza datoriei externe. Este dificil totuşi de construit un model de politică 
financiară a tranziţiei, având în vedere că toate aceste ţări s-au confruntat cu 
scăderea PIB şi stagnarea creşterii economice, antrenând diminuarea 
volumului cheltuielilor publice şi a utilităţilor ce pot fi satisfăcute pe seama 
acestora şi implicit, practicarea unor bugete de austeritate. 

Pe fondul unor procese de devalorizare monetară puternice (de exemplu 
România) şi respectiv de revalorizare monetară (de exemplu, Polonia, prin 
reforma din 1993) produsul intern brut a avut o evoluţie sinuoasă. Astfel, cu 
excepţia Slovaciei, Poloniei şi Ungariei care au înregistrat creşteri anuale ale 
PIB, celelalte ţări s-au confruntat cu o evoluţie alternativă a PIB, între perioade 
de creştere şi de scădere. 

Situaţia prezentată în tabelul nr. 1 este mai explicită din acest punct de 
vedere, ea arătând evoluţia procentuală anuală a PIB (în USD/loc.): 

 

Tabelul nr. 1 

Evoluţia anuală a PIB 

(în % faţă de anul anterior) 

Ţara 1993 1994  1995 1996 1997 1998 

Cehia - 15,94 27,47 11,21 - 7,65 5,82 

Slovacia - 13,95 26,29 7,79 3,37 4,48 

Polonia 14,3 0,92 45,05 13,09 0,039 - 

Ungaria 34,82 14,24 18,23 - 0,63 - 0,59 9,70 

România 3,9 7,85 6,9 1,73 - - 
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Evoluţia cea mai spectaculoasă a PIB a cunoscut-o Polonia, care după o 
perioadă dificilă (1990-1994) a realizat o creştere a PIB/locuitor în anul 1995 cu 
45,05% mai mare decât în 1994. Această reuşită a politicii financiar-monetare 
îşi are explicaţia, pe de o parte, în aplicarea unor politici bugetare dure cu 
reforme adânci în sistemul de impozite, cât şi în controlul strict al cheltuielilor 
publice. Pe de altă parte, ca urmare a deciziei băncilor comerciale grupate în 
Clubul de la Londra, Poloniei i s-a redus la jumătate datoria externă, cu impact 
pozitiv asupra procesului de relansare economică. Toate acestea, asociate cu 
un sistem fiscal transparent, simplu şi corect au făcut din Polonia un model 
economic valoros pentru celelalte ţări est-europene aflate în tranziţie. 

Însă liderul procesului economic de reformă economică şi de edificare a 
economiei de piaţă îl reprezintă Cehia, al cărui PIB/locuitor a crescut constant, 
mai ales după procesul de separare de Slovacia (de la 3328,23 USD/locuitor în 
1993 la 5346,58 USD/locuitor în 1998). Acest succes a fost posibil prin 
practicarea unei politici financiare responsabile şi eficiente, axată pe atragerea 
de investiţii străine, concomitent cu elaborarea unui cadru legal care este favorabil 
acestui proces. În acelaşi timp este semnificativ să constatăm mixajul constructiv al 
instrumentelor fiscal-bugetare soldate cu excedente bugetare (1993) distribuite 
districtelor şi municipiilor sub formă de subvenţii şi cu un sistem fiscal similar 
cu cel al Uniunii Europene. 

Alături de Cehia şi Polonia, rezultate economice foarte bune în perioada 
tranziţiei a cunoscut şi Ungaria, ale cărei eforturi în planul strategiei financiare 
s-au bucurat de credibilitate internă şi externă. Urmărind îndeaproape nivelul 
inflaţiei şi al deficitului bugetar, Ungaria a reprezentat un punct de atracţie 
pentru investitorii străini, beneficiind în perioada 1993-1994 de peste jumătate 
din valoarea investiţiilor străine intrate în ţările est-europene.  

În aceeaşi perioadă România se confrunta cu deteriorarea constantă a 
situaţiei bugetare, în principal din cauza scăderii veniturilor ca pondere în PIB. 

O caracteristică importantă a strategiilor financiare ale ţărilor aflate în 
tranziţie la economia de piaţă o reprezintă prudenţa în vederea canalizării 
economiilor către investiţii în domeniul privat şi pentru reducerea riscului de 
producere a crizelor financiare. Acest fapt se reflectă şi în controlul deficitului 
bugetar, a cărui evoluţie este prezentată în tabelul nr. 2. 

Tabelul nr. 2 

Evoluţia deficitului bugetar  

(% în PIB) 

Ţara 1992 1994 1995 1996 1997 

Cehia - 2,1 - 1,2 - 1,8 - 1,2 - 2,1 

Slovacia - 11,9 - 1,3 0,2 - 1,3 - 4,9 

Polonia - 8,0 - 2,0 - 2,7 - 2,5 - 1,7 

Ungaria - 6,9 - 8,3 - 7,1 - 3,1 - 4,6 

România - 4,6 - 1,8 - 2,6 - 3,9 - 4,5 
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Cu toate acestea, este de remarcat că majoritatea ţărilor central şi est-
europene au înregistrat deficite bugetare mari, consecinţă a crizelor macroeco-
nomice; astfel, Ungaria (1995) şi Cehia (mai, 1997) s-au confruntat cu crize 
monetare, iar România a cunoscut în 1997 o dezechilibrare a situaţiei 
economico-financiare. 

Prin urmare, strategiile bugetare aplicate de autorităţile publice la nivel 
macroeconomic nu au putut opri ascensiunea cheltuielilor publice faţă de 
nivelul resurselor financiare (situaţie ilustrată în tabelul nr. 3). Totodată se 
constată o scădere a ponderii resurselor financiare publice în PIB în perioada 
1992-1997, pentru toate ţările aflate în tranziţie, cu excepţia Poloniei, care a 
înregistrat o situaţie favorabilă sub acest aspect. 

Tabelul nr. 3 

Evoluţia veniturilor (V) şi a cheltuielilor (C) guvernamentale  

(% în PIB) 

Ţara 1992 1994 1995 1996 1997 

 V C V C V C V C V C 

Cehia 45,0    47,1 44,9   46,1 43,8  45,6   42,7  43,9  40,7    42,8 

Polonia 43,8    51,8 47,5   49,5 48,1  50,8    45,1  47,6  44,1   45,8 

Ungaria 53,4   60,3  51,4  59,7 48,1  55,2    46,8  49,9  44,9   49,5  

România 37,4   42,0  32,1   33,9 31,9  34,5    29,8  33,7  27,0   31,5 

 

Tabelul nr. 4a 

Structura veniturilor şi a cheltuielilor guvernamentale  

(1996, % în PIB) 

Venituri bugetare Cehia Ungaria Polonia Slovacia 

Venituri din impozite pe salariu 5,3 5,9 9,2 5,2  

Venituri din impozite pe profit 4,1 1,9 3,1 6,0 

Venituri din CAS 15,9 13,6 10,8 14,6 

Venituri din TVA 7,2 7,7 8,1 8,4 

Venituri din accize 4,0 3,3 4,3 3,7 

Venituri din taxe vamale 1,3 3,7 2,6 1,7 

 

Tabelul nr. 4b 

Cheltuieli bugetare Cehia Ungaria Polonia Slovacia 

Salarii 4,1 - 9,4 - 

Transferuri pt. securitatea socială 12,2 14,4 20,8 20,2 

Cheltuieli auxiliare 1,8 3,9 1,7 3,2 

Cheltuieli cu dobânzi 1,0 8,5 4,2 1,2  

Cheltuieli de capital 6,7 - 2,8 2,5      

 

Analizând structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare (prezentate în 
tabelul nr. 4) se constată că prelevările fiscale sub formă de TVA, accize şi 
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impozite pe salarii, alături de contribuţiile pentru asigurări sociale, reprezintă 
principalele izvoare financiare. La capitolul cheltuieli bugetare, ponderea cea 
mai mare revine transferurilor pentru securitate socială şi cheltuielilor de 
capital. 

Pe fondul transformărilor fundamentale petrecute în sistemele econo-
mice şi în mecanismele financiar-monetare, datoriile externe ale ţărilor central 
şi est-europene au crescut de la 174,3 miliarde de dolari în 1990 la 241,8 
miliarde de dolari în 1999. Întrucât politica financiară trebuie susţinută cu 
însemnate resurse financiare, apelarea acestor ţări la capitalul extern este 
fundamentală, întrucât cel intern nu este suficient pentru finanţarea investiţiilor. 
Atragerea de resurse financiare din afara ţării măreşte credibilitatea statului 
respectiv dar, mai ales, condiţionează acordarea altor tranşe de împrumut de 
către FMI. În acest context este de remarcat că FMI sprijină financiar eforturile 
ţărilor aflate în tranziţie numai dacă ele elaborează şi aplică reforme structurale 
dure, bazate pe practicarea unor bugete de austeritate, privatizarea şi 
lichidarea întreprinderilor nerentabile. Constrângerile impuse de FMI în plan 
financiar-monetar au determinat unele ţări aflate în tranziţie (Polonia, Cehia, 
Ungaria) să renunţe la încheierea de memorandumuri cu acest organism. 
României, în schimb, deşi dorea să contracteze noi împrumuturi de la FMI în 
1998, din cauza neîndeplinirii condiţiilor incluse în acordurile din 1997, i-a fost 
blocată acordarea tranşelor de împrumut. Situaţia a continuat şi în anul 1999, 
atunci când, România nefiind capabilă să treacă la reformă în adevăratul sens 
al cuvântului, nu a mai fost creditată de organismele financiare internaţionale.    

Ne oprim în analiza noastră numai la aceste câteva aspecte legate de 
situaţia fiscal-bugetară a României în comparaţie cu statele est-europene 
avansate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. România trebuie să ia 
aminte în continuare la exemplul oferit de cele patru ţări, ale căror eforturi şi 
realizări pe calea reformei şi a trecerii la economia de piaţă s-au concretizat în 
rezultate pozitive care au făcut ca drumul integrării europene să fie mai scurt.  

Un lucru benefic se realizează totuşi în prezent când, strategiile 
financiar-monetare tind să dobândească o poziţie centrală în efortul autorităţilor 
publice de integrare a României în structurile europene, aceasta urmând să 
aibă un efect pozitiv asupra dezvoltării economice generale.   

 



 

 

755 

 



 

 

 

756 

 



 

 

757 

  



 

 

 

758 

 Bibliografie 

 

Anghelache 
Constantin. 

România 2000 – starea economică, Editura Economică, 
Bucureşti, 2000. 

Bal Ana. Economii în tranziţie – Europa centrală şi de est, Editura 
Oscar Print, Bucureşti 1997. 

Ciutacu Constantin,  

Valeriu Ioan-Franc,  

Preda Diana . 

Evoluţii nominale şi reale ale economiei naţionale în 
perioada 1990-1998, Probleme economice, nr. 39, 2000, 
Centrul de Informare şi Documentare Economică. 

Dăianu Daniel Transformarea ca proces real, Institutul Român pentru 
Libera Întreprindere, Bucureşti, 1999. 

Doehuţă Emilian. Trezoreria finanţelor publice, Editura Agora, Bacău, 1994. 

Girard Vasseur, 

Van der Putten 
Raymond. 

Vers un relâchement des politiques budgétaires en 
Europe?, Conjoncturel, nr. 6 dec. 2000. 

Hristache Diana 
Andreia . 

 

Teorii despre tranziţia la economia de piaţă în unele ţări 
europene şi transeuropene, Probleme economice, nr. 35-
36, 1999, Centrul de Informare şi Documentare Economică. 

Iancu Aurel. Bazele teoriei politicii economice, Editura Alt Beck 
Bucureşti, 1996. 

Manolescu 
Gheorghe. 

Buget şi trezorerie publică, Editura Economica, Bucureşti 
1977. 

Moşteanu Tatiana. Buget şi trezorerie publică, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1997. 

Onofrei Mihaela. Impactul politicilor financiare asupra societăţii, Editura 
Economică, Bucureşti, 2000. 

Quignon Laurent. Unification monétaire, unification budgétaire?, 
Conjoncturel, Porilas, nr. 8 sept 1999. 

Saguna Dan Drosu. Procedura fiscală, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999. 

Savu Victoria Dana. Integrare europeană, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1999. 

Stoica Victor  Doctrina şi practica F.M.I, Probleme economice, nr. 26-27, 
2000, Centrul de Informare şi Documentare Economică. 

Tanzi Vito. Fiscalité est arhitecture du système économique 
internaţional, Reflets et perspectives, nr. 4,1999. 

Ungureanu Mihail 
Aristotel. 

Organizarea şi conducerea trezoreriei finanţelor publice în 
condiţiile economiei de piaţă în România, Editura Conphys, 
Bucureşti, 1996. 



 

 

759 

Văcărel I.,  

Anghelache G.,  

Bercea F.,  

Bistriceanu Gh.,  

Moşteanu T.,  

Bodnar M.,  

Georgescu F. 

Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică,  
Bucureşti, 1999. 

Văcărel Iulian, Politici fiscale şi bugetare în România 1990-2000, Editura 
Expert, Bucureşti, 2001. 

*** “Country by country: Forecast of political and economic 
trends în over 180 countries.”, The Economist Intelligence 
Unit Limited, 2001, United Kingdom. 

*** OECD-  „Economic Outlook”, decembrie 2000. 

*** Rapoartele anuale ale Băncii Naţionale ale României. 



INDEX DE AUTORI 

ADLER P., 222 (LXVIII) 
ADUMITRĂRESEI I.D., 10, 35 (LXVIII) 
ALDRIDGE Stephen, 189, 190, 214 

(LXVIII) 
ALDRIDGE Stephen, 244 (LXVIII) 
ANDRETSCH D., 136 (LXVIII) 
ANGHELACHE Constantin, 758 

(LXVIII) 
ANGHELACHE G., 759 (LXVIII) 
ARROW Kenneth, 194 (LXVIII) 
AURELIAN P.S., 22 (LXVIII) 
AXENCIUC Victor, 19, 20 (LXVIII) 
 
BAKER W. E., 211, 232, 244 (LXVIII) 
BALANDIER G., 314 (LXVIII) 
BARIŢIU George, 22 (LXVIII) 
BASLE M., 313 (LXVIII) 
BASTEIAER Van Thierry, 244 (LXVIII) 
BASTELAER Thierry Van, 215 (LXVIII) 
BĂDILEANU Marina, 542, 636 (LXVIII) 
BERCEA F., 759 (LXVIII) 
BERTRAND Russel, 268 (LXVIII) 
BILES James J., 244 (LXVIII) 
BISTRICEANU Gh., 759 (LXVIII) 
BLAIR Tony, 258 (LXVIII) 
BO Rotrvstein, 233 (LXVIII) 
BODNAR M., 759 (LXVIII) 
BOERI Brücker, 456 (LXVIII) 
BOETTKE P., 265, 269,313, 314 

(LXVIII) 
BOISGUILLEBERT Pierre, 103 (LXVIII) 
BOTKIN J.W., 34 (LXVIII) 
BOURDIEU Pierre, 194, 195, 244 

(LXVIII) 
BOWLS Samuel, 188, 244 (LXVIII) 
BRADLEY John, 536 (LXVIII) 
BRAIN Peter, 536 (LXVIII) 
BRANDT W., 34 (LXVIII) 
BRIXIOVA C., 537 (LXVIII) 
BRUE Stanley L., 35 (LXVIII) 

BRYANT R., 536 (LXVIII) 
BUCUR Laurenţiu, 654 (LXVIII) 
BULEARCĂ Marius, 542, 636 (LXVIII) 
 
CAMBELL R., 35 (LXVIII) 
CAMPBELL Mc Connel, 38 (LXVIII) 
CARRÉ J.-J., 26 (LXVIII) 
CASSIDY Michael F., 245 (LXVIII) 
CELSO Furtado, 17 (LXVIII) 
CHATRIE I., 206 (LXVIII) 
CHIVU Luminiţa, 456 (LXVIII) 
CIUPAGEA C., 462, 536 (LXVIII) 
CIUTACU C., 55, 244, 412, 456, 457, 

758 (LXVIII) 
CLAUDE Henri, 14 (LXVIII) 
COLLIER P., 192, 212, 244 (LXVIII) 
COMMONS J.R., 268, 313, 314 

(LXVIII) 
CONSTANTINESCU N.N., 29 (LXVIII) 
COX Eva, 244 (LXVIII) 
 
DĂIANU Daniel, 418, 455, 758 (LXVIII) 
DE FOUCAULD J.B., 244 (LXVIII) 
DEAN S., 245 (LXVIII) 
DEEPA Narayan, 227 (LXVIII) 
DEFILIPPIS James, 244 (LXVIII) 
DELORS Jacques, 254, 255, 259, 312 

(LXVIII) 
DENEUVE Carole, 456 (LXVIII) 
DENISON E., 26, 28, 35 (LXVIII) 
DESTANUE DE Bernis, 32 (LXVIII) 
DIAMANT Theodor, 14 (LXVIII) 
DIMINESCU Dana, 456 (LXVIII) 
DIONISIE POP Marţian, 22 (LXVIII) 
DOBRESCU E., 473, 475, 494, 536 

(LXVIII) 
DOEHUŢĂ Emilian, 758 (LXVIII) 
DOMAR, 16, 29, 35, 49, 97, 98, 109 

(LXVIII) 
DOMINELLO A., 218, 245 (LXVIII) 



 

 

761 

DONNELA Meadows, 29 (LXVIII) 
DRĂGOI Cătălin, 654 (LXVIII) 
DRUCKER F. Peter, 93 (LXVIII) 
DUBOIS P., 26 (LXVIII) 
DUFOURT D., 313 (LXVIII) 
DURKIN John T., 244 (LXVIII) 
 
EDWARDS S., 536 (LXVIII) 
EHLERMANN Claus Dieter, 279 

(LXVIII) 
 
FASSMAN H., 456 (LXVIII) 
FISHER Irwing, 104 (LXVIII) 
FITZPATRICK Sarah, 189, 190, 214, 

244 (LXVIII) 
FLAP H.D., 193 (LXVIII) 
FORRESTER J., 29 (LXVIII) 
FOURASTIÉ Jean, 23 (LXVIII) 
FOURIER Charles, 14 (LXVIII) 
FRIEDMAN L, 96, 100, 246 (LXVIII) 
FROIS, 636 (LXVIII) 
FURTADO Celso, 35 (LXVIII) 
 
GARIBALDI T., 537 (LXVIII) 
GARROUSTE P., 265, 313 (LXVIII) 
GAUDEMET Yves, 258 (LXVIII) 
GEORGESCU F., 759 (LXVIII) 
GEORGESCU-ROEGEN Nicolas, 29, 

58 (LXVIII) 
GHEORGHIU Diana, 462 (LXVIII) 
GHEORGHIU Dorel, 456 (LXVIII) 
GHEORGHIU Radu, 462 (LXVIII) 
GINTIS Herbert, 244 (LXVIII) 
GLAESER Edward L., 244 (LXVIII) 
GOODWIN, 100 (LXVIII) 
GRAHAM Vickery, 94 (LXVIII) 
GRELLER Gérard, 32 (LXVIII) 
GROOTAERT Christiaan, 215, 244 

(LXVIII) 
GUIRAUDON Virginie, 457 (LXVIII) 
 
HALPEM David, 190 (LXVIII) 
HALPERN David, 189, 214, 244 

(LXVIII) 

HARPER Rosalyn, 200, 244 (LXVIII) 
HARRIS R.I.D., 537 (LXVIII) 
HARROD Roy, 16, 23, 29, 35, 39, 97, 

98 (LXVIII) 
HAŞDEU B.P., 22 (LXVIII) 
HEILBRONNER Kay, 457 (LXVIII) 
HENRY James, 199 (LXVIII) 
HERAUD J.A., 313 (LXVIII) 
HERBERT Gintis, 188 (LXVIII) 
HERNN A., 457 (LXVIII) 
HICKS, 98, 100 (LXVIII) 
HIRSCHMAN Albert, 32 (LXVIII) 
HJOTLUND Lene, 244 (LXVIII) 
HODGSON G.M., 270, 314 (LXVIII) 
HORNIANSCHI Nicoleta, 4, 110, 117, 

542 (LXVIII) 
HRISTACHE Diana Andreia, 758 

(LXVIII) 
HUGHES Jody, 246 (LXVIII) 
 
IANCU Aurel, 30, 636, 758 (LXVIII) 
IOAN-FRANC Valeriu, 758 (LXVIII) 
IONAŞCU Silviu, 654 (LXVIII) 
 
JEAN-PAUL Jacques, 260 (LXVIII) 
JENSON Jane, 213, 245 (LXVIII) 
JOHANSEN S., 537 (LXVIII) 
JUDD B., 245 (LXVIII) 
 
KALDOR Nicholas, 17, 98 (LXVIII) 
KAWACHI I., 190 (LXVIII) 
KENNEDY B.P., 190 (LXVIII) 
KEYNES J., 15, 16, 36, 49, 96, 101, 

736 (LXVIII) 
KOGĂLNICEANU M., 22 (LXVIII) 
KORNAI J., 537 (LXVIII) 
KWON S.-W., 222 (LXVIII) 
 
LABONTE R., 218 (LXVIII) 
LACHMANN L., 265-267, 313 (LXVIII) 
LACZKO Frank, 457 (LXVIII) 
LAFFER, 101, 494, 497 (LXVIII) 
LAGRAVE R.M., 456 (LXVIII) 
LAIBSON Daid, 244 (LXVIII) 



 

 

 

762 

LAMASSAURE Alain, 302 (LXVIII) 
LANDOLT P., 245 (LXVIII) 
LANGLOIS R., 313 (LXVIII) 
LEBON A., 457 (LXVIII) 
LEDESMA Leon M., 457 (LXVIII) 
LEEDER S., 218, 245 (LXVIII) 
LÉGER Jean François, 457 (LXVIII) 
LEMIEUX Vincent, 202, 219, 245 

(LXVIII) 
LENGRAND L., 206 (LXVIII) 
LEONTIEF Wassily, 29, 33, 103 

(LXVIII) 

LEVESQUE Maurice, 245 (LXVIII) 

LOCHNER K., 190 (LXVIII) 

LOMAS G., 245 (LXVIII) 

LUCAS, 25, 221 (LXVIII) 

 

MACGIILIVRAY A., 189 (LXVIII) 

MAHDI Elmandira, 34 (LXVIII) 

MALINVAUD E., 26 (LXVIII) 

MALIŢA Mircea, 34 (LXVIII) 

MALTHUS Thomas Robert, 13 (LXVIII) 

MANOILESCU Mihail, 22, 35 (LXVIII) 

MANOLESCU Gheorghe, 758 (LXVIII) 

MARIN Dinu, 117 (LXVIII) 

MARSCHAL Alfred, 104 (LXVIII) 

MATEESCU M. A., 4, 110, 117 (LXVIII) 
MAZILESCU Petru, 318 (LXVIII) 
MC CONNELL, 35 (LXVIII) 
MENGER, 266, 270, 313 (LXVIII) 
MEREUŢĂ Cezar, 117 (LXVIII) 
MESAROVIC Mihailo, 29 (LXVIII) 

MEZEI Elemer, 325 (LXVIII) 

MICHAEL F. Cassidy, 227 (LXVIII) 

MIHĂESCU Olga, 94 (LXVIII) 

MILL Stuart John, 95 (LXVIII) 

MIROIU Rodica, 4, 542 (LXVIII) 

MIROWSKI P., 313 (LXVIII) 

MODIGLIARI, 98 (LXVIII) 

MOKTAR Lamari, 211, 245 (LXVIII) 

MORRIS Mathew, 245 (LXVIII) 

MOŞTEANU T., 758, 759 (LXVIII) 

MUNZ R., 456 (LXVIII) 

NABIL Aamra, 211, 245 (LXVIII) 
NARAYAN Deepa, 245 (LXVIII) 
NEAGU Cornelia, 542, 636 (LXVIII) 
NEDELCU Mihaela, 457 (LXVIII) 
NEDU Delia, 654 (LXVIII) 
NEGRUŢ, 318 (LXVIII) 
NELSON R., 314 (LXVIII) 
NICULESCU E., 10, 35 (LXVIII) 
NORDHAUS, 100 (LXVIII) 
NORTH D., 313 (LXVIII) 
NORTON Andrew, 245 (LXVIII) 
 
ODAE Nicoleta, 4, 542 (LXVIII) 
O'DRISCOLL J., 265, 267, 313 (LXVIII) 
OHLIGER R., 456 (LXVIII) 
ONOFREI Mihaela, 758 (LXVIII) 
OWEN Robert, 14 (LXVIII) 
 
PAPACONSTANTINOU George, 93 

(LXVIII) 
PAVELESCU Florin-Marius, 93 (LXVIII) 
PĂUN N., 117 (LXVIII) 
PELINESCU Elena, 94 (LXVIII) 
PERRIN J., 313 (LXVIII) 
PERROUX F., 30, 32, 35 (LXVIII) 
PERŢ S., 93, 244, 318, 457 (LXVIII) 
PESTEL Eduard, 29 (LXVIII) 
PETERSEN T., 209 (LXVIII) 
PIGON François, 104 (LXVIII) 
PIRACHA M., 457 (LXVIII) 
PIVETEAU D., 244 (LXVIII) 
POPESCU Dan, 35 (LXVIII) 
POPESCU Ion A., 94 (LXVIII) 
POPESCU Maria, 30 (LXVIII) 
POPESCU Radu, 4 (LXVIII) 
PORTES A., 196, 245 (LXVIII) 
PORTES Alejandro, 245 (LXVIII) 
POULAIN M., 457 (LXVIII) 
PREDA Diana, 183, 457, 758 (LXVIII) 
PROCA Mihai, 654 (LXVIII) 
PROTHROW-STITH D., 190 (LXVIII) 
PRYCHITKO D., 265, 313 (LXVIII) 
PUTNAM Robert, 188, 199, 200, 245 

(LXVIII) 



 

 

763 

QUESNAY François, 29, 103 (LXVIII) 
QUIGNON Laurent, 758 (LXVIII) 
 
RAMSTAD Y., 314 (LXVIII) 
RANDOLF B., 245 (LXVIII) 
RAŢIU SUCIU Camelia, 117 (LXVIII) 
RĂDULESCU Dorin, 94 (LXVIII) 
REJEAN Landry, 211, 245 (LXVIII) 
RICARDO David, 13, 35 (LXVIII) 
RICHARDSON, 636 (LXVIII) 
RIDEAU Joel, 258 (LXVIII) 
RIZZO M., 265, 267, 313 (LXVIII) 
ROBINSON Joan, 17 (LXVIII) 
ROBISON LINDON, 100, 244 (LXVIII) 
ROMER, 25 (LXVIII) 
ROTARIU Traian, 325 (LXVIII) 
RUGINĂ A.N., 636 (LXVIII) 
RUNDE J., 314 (LXVIII) 
RUSSU Corneliu, 4, 94, 542 (LXVIII) 
 
SACERDOTE Bruce, 244 (LXVIII) 
SAGUNA Dan Drosu, 758 (LXVIII) 
SAMUELSON, 61, 96, 98, 99, 476, 478 

(LXVIII) 
SANDU Dumitru, 457 (LXVIII) 
SAPORTA I., 209 (LXVIII) 
SAVU Victoria Dana, 758 (LXVIII) 
SCHOTTER A., 313 (LXVIII) 
SCHUMAN Robert, 276 (LXVIII) 
SEIDEL M., 209 (LXVIII) 
SEN Amartya, 212, 245 (LXVIII) 
SENDSEN Gert T., 246 (LXVIII) 
SHULLER Tom, 194, 242, 245 (LXVIII) 
SIISIAINEN Martti, 245 (LXVIII) 
SILES Marcelo, 244 (LXVIII) 
SIMA Cristian, 542 (LXVIII) 
SIRIANNI Carmen, 246 (LXVIII) 
SIRVEN Nicolas, 188, 204, 246 (LXVIII) 
SISMONDI Jean Charles Léonard 

Simonde De, 14 (LXVIII) 
SMITH Adam, 13, 14, 35 (LXVIII) 
SMITHIES, 100 (LXVIII) 
SOCOL, 636 (LXVIII) 
SOLOW Robert, 23, 26, 27, 97-99 

(LXVIII) 

STAFFAN Kumlin, 233 (LXVIII) 
STAIGER D., 537 (LXVIII) 
STĂNCIULESCU Florin, 117 (LXVIII) 
STOCK J.H., 537 (LXVIII) 
STOICA Victor, 758 (LXVIII) 
STONE Wendy, 246 (LXVIII) 
STRAUBHARR Killian, 414 (LXVIII) 
STROE R., 103 (LXVIII) 
SUCIU Marta Cristina, 94 (LXVIII) 
SVENDSEN Gunnar L.H., 246 (LXVIII) 
 
ŞERBĂNESCU Liviu, 117 (LXVIII) 
 
TANZI Vito, 758 (LXVIII) 
TAYLOR Edward J., 457 (LXVIII) 
TEMPLE Jonathan, 221, 246 (LXVIII) 
TEULON Frederic, 24 (LXVIII) 
TIMBERGEN Jan, 33 (LXVIII) 
TINGGAARD Gert, 244 (LXVIII) 
TREBICI Vladimir, 30, 324 (LXVIII) 
 
ŢURLEA Cristian, 462 (LXVIII) 
ŢURLEA Geomina, 462 (LXVIII) 
 
UNGUREANU Mihail Aristotel, 758 

(LXVIII) 
UNGURU Manuela, 462 (LXVIII) 
UPHOFF Norman, 246 (LXVIII) 
 
VASILE VALENTINA, 244, 318, 458 

(LXVIII) 
VĂCĂREL Iulian, 759 (LXVIII) 
VEBLEN T., 270, 313, 314 (LXVIII) 
VERNON, 636 (LXVIII) 
 
WATSON M.W., 537 (LXVIII) 
WINTER S., 314 (LXVIII) 
WOOLCOCK M., 246 (LXVIII) 
WURZBURY Gregory, 94 (LXVIII) 
 
XENOPOL A.D. , 22 (LXVIII) 
 
ZAMAN Gh., 249, 458 (LXVIII) 
ZANG L., 536 (LXVIII) 
ZHOU S., 537 (LXVIII) 

 


