
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
“COSTIN C. KIRIŢESCU”

V umul XXXol

CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ

A Rcademia omână



INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 
“COSTIN C. KIRIŢESCU” 

TEZAUR 
1994 

vol. XXX 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de Informare  
şi Documentare Economică 

Bucureşti, România 

 
Editor: Valeriu IOAN-FRANC 

Redactori: Adelina BIGICĂ, Haritina BUŞTIUC, Ortansa CIUTACU,  
Mircea FÂŢĂ, Dorina GHEORGHE, Paula NEACŞU,  
Mihaela PINTICĂ, Aida SARCHIZIAN, Ovidiu SÎRBU 

Culegere text: Mirela AGAPI, Carmen DIŢULESCU 

Prezentare grafică, machetare şi tehnoredactare: Luminiţa LOGIN, Nicolae LOGIN, 
Mihaela PINTICĂ, Victor PREDA 

 
Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Institutului Naţional de Cercetări Economice 

“Costin C. Kiriţescu”. Reproducerea, fie şi parţială şi pe orice suport, este interzisă 
fără acordul prealabil al editorului, fiind supusă prevederilor legii drepturilor de autor. 

 
ISBN 978-973-159-162-9      Apărut 2014 

 
 



INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU” 

 
 
 
 
 

TEZAUR 
1994 

vol. XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACADEMIA ROMÂNĂ 

 
CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ



 



SUMAR 
volumul XXX 

STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE NR. 1/1994 ________________________ 1 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE ÎN ANUL 1993 

I. TEME PRIORITARE DE CERCETARE................................................................. 7 

II. ACTIVITATEA REPREZENTATIVĂ DE CERCETARE  A INSTITUTELOR 
DIN COMPONENTA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE..................................................................................................... 12 

III. ELABORAREA DE STUDII OPERATIVE  PRIVIND PROBLEMELE 
ACTUALE ALE ECONOMIEI ROMÂNEŞTI, ACORDAREA DE 
ASISTENŢĂ  DE SPECIALITATE ŞI CONTRACTE DE COLABORARE ......... 14 

IV. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE............................................................................. 17 

V. RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ECONOMICE....... 18 

VI. ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ ŞI EDITORIALĂ ............................................... 19 

VII. ACTIVITATEA DE DOCTORAT,  CURSURI ŞI SEMINARII............................ 21 

ANEXA nr. 1. Studii sectoriale şi de sinteză elaborate în cadrul temei  
"Stadiul actual al economiei naţionale şi continuarea 
reformei", cu participarea cercetătorilor din INCE ...................... 22 

ANEXA nr. 2. Lucrări elaborate în cadrul temelor prioritare "Stadiul actual  
al economiei naţionale şi continuarea reformei" şi "Strategia  
tranziţiei la economia de piaţă" şi teme de cercetare  
specifice institutelor (finalizate în anul 1993).............................. 26 

ANEXA nr. 3. Participarea institutelor la elaborarea termenilor   
din "Dicţionarul economic enciclopedic" ..................................... 36 

ANEXA nr. 4. Studii operative privind problemele actuale ale economiei 
româneşti .................................................................................... 38 

ANEXA nr. 5.1. Manifestări ştiinţifice desfăşurate în anul 1993 ........................ 41 

ANEXA nr. 5.2. Principalele sesiuni ştiinţifice ale anului 1993 .......................... 47 

ANEXA nr. 6. Deplasări în străinătate ale cercetătorilor din INCE.................... 60 



 
 
VI 

STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE NR. 2/1994 _______________________ 61 

SGERN - POLITICI ŞI INSTRUMENTE ECONOMICO-FINANCIARE  
PENTRU  APLICAREA SISTEMULUI DE GESTIUNE ECONOMICĂ  
A RESURSELOR NATURALE ŞI A ENERGIEI (SGERN) 

INTRODUCERE...................................................................................................... 67 

Capitolul 1 

MODALITĂŢI DE INTEGRARE A SGERN ÎN SISTEMUL ECONOMIC 
NAŢIONAL ŞI ÎN CEL AL AGENŢILOR ECONOMICI............................................ 71 

1.1. Prezentarea generală a SGERN ................................................................ 72 
1.2. Principalele instrumente economico-financiare necesare  

pentru funcţionarea SGERN ...................................................................... 81 

Capitolul 2 

PROCEDURI ŞI ACŢIUNI NECESARE IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI  
DE GESTIUNE ECONOMICĂ A ENERGIEI (SGEE) ............................................. 88 

2.1. Posibilităţi şi limite de implementare a SGEE............................................. 88 
2.2. Instrumente economico-financiare destinate se faciliteze  

implementarea SGEE şi să asigure funcţionarea  corespunzătoare  
a acestuia ................................................................................................... 96 

Capitolul 3 

PROCEDURI ŞI ACŢIUNI NECESARE IMPLEMENTĂRII SGERN LA 
NIVELUL AGENŢILOR ECONOMICIDIN  INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, 
FORESTIERĂ  ŞI DE PRELUCRARE PRIMARĂ ................................................ 105 

3.1. Posibilităţi şi limite de implementare a SGERN........................................ 105 
3.2. Obiective şi elemente operaţionale pentru implementarea SGERN ........ 111 
3.3. Instrumente economico-financiare destinate să faciliteaze 

implementarea SGERN şi să asigure funcţionarea   
corespunzătoare a acestuia ..................................................................... 117 

Capitolul 4 
PROCEDURI ŞI ACŢIUNI NECESARE IMPLEMENTĂRII SGERN  

LA NIVELUL AGENŢILOR ECONOMICI  DIN ACTIVITĂŢILE  
DE RECICLARE  A MATERIALELOR REFOLOSIBILE .......................... 126 

STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE NR. 3-4/1994 ____________________ 135 

OBIECTIVE ŞI COMPORTAMENTE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE  
PE ACŢIUNI ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ 

CUVÂNT INTRODUCTIV...................................................................................... 141 



 VII 
Capitolul 1 

TENDINŢE ÎN TEORIA COMPORTAMENTULUI ÎNTREPRINDERII .................. 142 
1.1. Consideraţii teoretico-metotodologice privind conţinutul noţiunii  

de comportament economic al întreprinderii............................................ 142 
1.2. Caracteristici esenţiale si limite ale abordării marginaliste   

a comportamentului întreprinderii ............................................................ 147 
1.3. Elemente definitorii ale abordării moderne  a comportamentului 

întreprinderii ............................................................................................. 152 
1.4. Trăsături caracteristice şi limite ale modelelor  de întreprindere.............. 161 

Capitolul 2 

MANIFESTĂRI COMPORTAMENTALE  ALE ÎNTREPRINDERILOR  
ÎN  CONDIŢIILE   MODIFICĂRII CONSTRÂNGERILOR EXTERNE ................... 176 

2.1. Consideraţii teoretice privind rolul politicilor economice ale statului  
în determinarea comportamentului întreprinderilor.................................. 176 

2.2. Comportamente economice ale întreprinderilor  din ţări dezvoltate......... 178 
2.3. Comportamente economice ale societăţilor comerciale  pe acţiuni  

în perioada de tranziţie............................................................................. 187 
2.3.1. Modificări ale mediului exterior al întreprinderii şi răspunsuri  

ale acesteia .................................................................................... 187 
2.3.2. Elemente de definire a unui model comportamental   

în perioada de tranziţie .................................................................. 194 
2.3.3. Factori exogeni şi endogeni ai dezvoltării comportamentului  

de piaţă .......................................................................................... 203 

OPISUL ANEXELOR ............................................................................................ 209 

STUDII ŞI CERCETĂRI ECONOMICE NR. 5-6-7/1994 ___________________ 231 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - COMPONENTĂ MAJORĂ  
A POLITICII MACRO ŞI MICROECONOMICE 

Cuvânt înainte ....................................................................................................... 237 

Capitolul 1 

PROBLEMA COSTURILOR POLUĂRII................................................................ 240 
1.1. Scurtă trecere în revistă a noţiunii de economia mediului înconjurător 

("Environmental Economics")................................................................... 240 
1.2. Problema externalităţilor în cadrul economiei mediului  înconjurător ....... 251 
1.3. Problema externalităţilor într-o economie avansată din punct  

de vedere industrial (S.U.A.) .................................................................... 253 



 
 
VIII 

Capitolul 2 

POLITICI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR  
(abordare generală) .............................................................................................. 277 

Capitolul 3 

POLITICI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR LA NIVEL 
MACROECONOMIC............................................................................................. 281 

3.1. Aspecte generale. Instrumente de protecţie a mediului înconjurator  
la nivelul macroeconomic......................................................................... 281 

3.2 Tipologia instrumentelor de protecţie a mediului înconjurător................... 292 
3.3. Instrumente economice: avantaje, punere în aplicare, limite ................... 305 

Capitolul 4 

POLITICI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR LA NIVEL 
MICROECONOMIC .............................................................................................. 315 

4.1. Modalităţi de gestiune a mediului înconjurător ......................................... 315 
4.2. Politici de protecţie a mediului înconjurător la nivel  de întreprindere - 

studii de caz ............................................................................................. 354 

Capitolul 5 

ABORDĂRI SECTORIALE IMPACTUL PRODUCŢIEI DE ENERGIE 
ELECTRICĂ ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.......................................... 368 

5.1. Cadrul mondial al binomului energie – poluare ........................................ 368 
5.2. Încercare de cuantificare a emisiei de poluanţi (CO2, SO2, NOx  

şi particule) produsă de centralele termice pe bază  de cărbune, 
păcură şi gaze naturale existente în România.  Metodologie .................. 409 

CONCLUZII........................................................................................................... 422 

ANEXE .................................................................................................................. 426 

BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................... 428 

INDEX DE AUTORI............................................................................................... 433 
 



 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL  

DE  
CERCETĂRI ECONOMICE 

 
 
 

STUDII ŞI CERCETĂRI  
ECONOMICE  
NR. 1/1994 

 
 
 
 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





ACADEMIA ROMÂNĂ 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INSTITUTUL DE ECONOMIE NAŢIONALĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL  
DE CERCETĂRI ECONOMICE  

ÎN ANUL 1993 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 
 



 



SUMAR 

I. TEME PRIORITARE DE CERCETARE................................................................. 7 

II. ACTIVITATEA REPREZENTATIVĂ DE CERCETARE  A INSTITUTELOR 
DIN COMPONENTA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI 
ECONOMICE..................................................................................................... 12 

III. ELABORAREA DE STUDII OPERATIVE  PRIVIND PROBLEMELE 
ACTUALE ALE ECONOMIEI ROMÂNEŞTI, ACORDAREA DE 
ASISTENŢĂ  DE SPECIALITATE ŞI CONTRACTE DE COLABORARE ......... 14 

IV. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE............................................................................. 17 

V. RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ECONOMICE....... 18 

VI. ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ ŞI EDITORIALĂ ............................................... 19 

VII. ACTIVITATEA DE DOCTORAT,  CURSURI ŞI SEMINARII............................ 21 
ANEXA nr. 1. Studii sectoriale şi de sinteză elaborate în cadrul temei  

"Stadiul actual al economiei naţionale şi continuarea 
reformei", cu participarea cercetătorilor din INCE ...................... 22 

ANEXA nr. 2. Lucrări elaborate în cadrul temelor prioritare "Stadiul actual  
al economiei naţionale şi continuarea reformei" şi "Strategia  
tranziţiei la economia de piaţă" şi teme de cercetare  
specifice institutelor (finalizate în anul 1993).............................. 26 

ANEXA nr. 3. Participarea institutelor la elaborarea termenilor   
din "Dicţionarul economic enciclopedic" ..................................... 36 

ANEXA nr. 4. Studii operative privind problemele actuale ale economiei 
româneşti .................................................................................... 38 

ANEXA nr. 5.1. Manifestări ştiinţifice desfăşurate în anul 1993 ........................ 41 
ANEXA nr. 5.2. Principalele sesiuni ştiinţifice ale anului 1993 .......................... 47 
ANEXA nr. 6. Deplasări în străinătate ale cercetătorilor din INCE.................... 60 

 





În cadrul celor 6 programe prioritare interdisciplinare, la nivelul Institutului 
Naţional de Cercetări Economice au fost realizate 96 teme, din care 51 au 
abordat, în funcţie de specificul institutelor, problematici privind stadiul actual al 
economiei naţionale, continuarea reformei şi strategia tranziţiei la economia de 
piaţă. Prin studiile de fundamentare consacrate acestor obiective Institutul Na-
ţional de Cercetări Economice s-a implicat în elaborarea "Strategiei tranziţiei la 
economia de piaţă", ca o sinteză a ştiinţei economice ancorată în realităţile 
mecanismelor socio-economice contemporane. 

Activitatea ştiinţifică s-a structurat, în principal, pe patru mari direcţii: 
− temele de cercetare prioritare; 
− activitatea specifică de cercetare a institutelor INCE; 
− elaborarea de studii operative privind problemele actuale ale econo-

miei româneşti, contracte de colaborare şi acordarea de asistenţă de 
specialitate; 

− alte activităţi ştiinţifice. 

I. TEME PRIORITARE DE CERCETARE 

l. Activitatea institutului s-a concentrat, cu preponderenţa impusă de rea-
lităţile româneşti în direcţia elaborării studiului "Strategia tranziţiei Sa economia 
de piaţă", la solicitarea Consiliului pentru Strategie şi Reformă. Elaborată sub 
coordonarea prof. univ. Constantin Ionete, membru de onoare al Academiei 
Române, directorul general al INCE şi a acad. Emilian Dobrescu, conform ca-
drului tematic lansat de Comisia ştiinţifică de elaborare a studiului privind sta-
rea economiei naţionale şi continuarea reformei, "Strategia" constituie o rezul-
tantă a unui număr de 44 studii sectoriale şi de sinteză (prezentate în anexa nr. 
I). 

Tematica studiilor sectoriale a urmărit, în principal: 
− aspecte privind restructurarea mecanismului economic, a ramurilor 

industriale, în vederea creşterii funcţionalităţii economiei naţionale; 
− evaluarea stadiului actual al dezvoltării agriculturii şi industriei alimen-

tare şi definirea obiectivelor, direcţiilor şi mijloacelor de acţiune pentru 
continuarea reformei în sectorul agroalimentar; 

− reforma politicii comerciale a României, metode de analiză a corelaţii-
lor dintre creşterea economică şi politica în domeniul comerţului exte-
rior, situaţia economică şi comerţul exterior în ţările est-europene în 
1992 şi perspectivele pentru 1993-1994; 

− evoluţia preţurilor în perioada 1990-1992 şi perspectivele lor; 
− principalele direcţii şi orientări în cercetarea ştiinţifică şi tehnologică 

din România; 
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− probleme privind lucrările publice şi amenajarea teritoriului. 
Studiile de sinteză la elaborarea cărora a participat INCE au abordat în 

principal: 
− starea economiei naţionale; 
− procesul privatizării; 
− politicile fiscale, bugetare, bugetul şi evoluţia preţurilor; 
− obiectivele ajustării structurale şi proiecţii macroeconomice; 
− protecţia socială; 
− corupţia ca fenomen social. 
Pentru definirea concepţiei strategiei au fost organizate 43 de dezbateri 

ştiinţifice publice. Sesiunea ştiinţifică anuală a INCE a fost, şi ea, consacrată în 
exclusivitate alternativelor şi opţiunilor în procesul reformei. 

Concomitent cu elaborarea strategiei, institutele din cadrul INCE au fina-
lizat un număr de 117 lucrări (prezentate în anexa nr. 2) cu termen de predare 
în anul 1993, care au furnizat elemente de fundamentare a studiilor sectoriale 
şi de sinteză. 

Cele mai multe dintre temele de cercetare s-au axat pe problematica 
strategiei tranziţiei la economia de piaţă. Abordând aspectele teoretice funda-
mentale, constând în adaptarea mecanismelor economiei de piaţă din ţările 
vestice la specificul economiei româneşti, temele de cercetare respective au 
condus la elaborarea unor propuneri de soluţii pe termen scurt, vizând ieşirea 
din criză, precum şi relansarea economică în perspectivă. 

Astfel, în cadrul Institutului de Economie Naţională temele elaborate s-au 
concretizat în: 

− propuneri privind crearea unui mecanism operaţional de urgentare a 
procesului de privatizare; 

− elaborarea unui model-cadru de funcţionare a sistemului cercetare-
dezvoltare în România; 

− precizarea cerinţelor privind corelarea proceselor economice cu nece-
sitatea protecţiei factorilor de mediu; 

− fundamentarea corelaţiilor salariu-productivitate-preţ şi, respectiv, 
şomaj-inflaţie în condiţiile actuale ale tranziţiei la economia de piaţă în 
România. 

Institutul de Prognoză Economică şi-a concentrat activitatea pe: 
− elaborarea de scenarii privind evoluţia principalilor indicatori macroe-

conomici, având la bază realizările din 1992 şi preliminariile pentru 
1993; 

− dezagregarea macromodelului experimental şi testarea modelului pri-
vind crearea şi utilizarea Produsului Intern Brut; 

− identificarea unor modele utilizate la nivel regional ca instrumente de 
previziune. 
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În cadrul Institutului de Economie a Industriei1 temele abordate s-au 

concretizat în: 
− propuneri privind restructurarea industriei româneşti şi a ramurilor 

acesteia; 
− abordarea restructurării atât prin prisma specificului de ramură, cât şi 

prin adaptarea soluţiilor propuse în funcţie de dimensiunea agenţilor 
economici, pe baza colaborării cu departamentele economice şi cu în-
treprinderi; 

− particularizarea măsurilor de restructurare în raport cu situaţia eco-
nomico-financiară a agenţilor economici; 

− precizarea cerinţelor de modernizare a infrastructurii economiei în 
concordanţă cu cerinţele dezvoltării ramurilor economiei naţionale. 

Institutul de Economie Agrară a avut în vedere: 
− fundamentarea unor soluţii vizând definitivarea procesului de privati-

zare în condiţiile asigurării dezvoltării unei agriculturi durabile şi com-
petitive; 

− formularea de variante de instituire a unor mecanisme specifice pieţei 
produselor agroalimentare; 

− fundamentarea unui cadru metodologic de asigurare a creşterii pro-
ductivităţii, randamentelor şi rentabilităţii cu luarea în calcul a raportu-
lui optim proprietate-exploataţie în agricultură. 

− În cadrul Institutului de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare temele 
realizate s-au concretizat în: 

− fundamentarea direcţiilor principale în elaborarea politicilor fiscale şi 
bugetare pe termen scurt şi mediu; 

− punerea în evidenţă a impactului evoluţiei preţurilor asupra dinamicii 
principalilor indicatori macroeconomici; 

− determinarea componentelor monetar-financiare care pot asigura con-
trolul procesului inflaţionist în cadrul programelor de stabilizare. 

La Institutul de Economie Mondială tematica abordată a permis con-
cretizarea unor propuneri vizând: 

− valorificarea efectelor decurgând din asocierea României Ia Comuni-
tăţile Europene şi pregătirea condiţiilor pentru aderarea la Uniunea 
Europeană; 

− adaptarea proceselor de restructurare sectorială la tendinţele mani-
festate pe pieţele internaţionale de bunuri şi servicii; 

− orientarea relaţiilor economice externe ale României, pe baza studierii 
tendinţelor înregistrate în principalele zone geografice. 

Cercetările Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, s-au axat în prin-
cipal pe: 

                                                           
1 Cunoscut până la data de 18. XI. 1993 sub denumirea de I.C.R.I.S.I. 
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− comensurarea pe baze ştiinţifice a evoluţiei şi a stadiului nivelului de 
trai pe categorii de populaţie în mediul urban şi rural; 

− studierea impactului economic al unor fenomene sociale ce emerg în 
tranziţie şi elaborarea unor propuneri vizând ameliorarea climatului 
social general; 

− elaborarea unor mecanisme moderne de protecţie socială. 
2. În cadrul temei prioritare "Dicţionarul economic enciclopedic ro-

mân", după stabilirea listei de termeni maşter şi efectuarea documentărilor, s-a 
trecut la elaborarea, într-o primă formă, a unui număr de 66 articole (anexa nr. 
3). Conform hotărârii Consiliului Ştiinţific al INCE, în sprijinul elaborării termeni-
lor Dicţionarului economic enciclopedic s-a efectuat traducerea Enciclopediei 
Economice Franceze şi, parţial, a lucrării New Palgrave Dictionary. Pentru îm-
bogăţirea documentării dicţionarului, ca şi pentru diversificarea generală "a 
fondului de publicaţii economice fundamentale în România, s-a reuşit obţinerea 
de subvenţii din partea ACE - PHARE pentru traducerea unor astfel de lucrări 
în limba română. 

3. La tema "Integrarea economică cu Republica Moldova", Institutul 
de Economie Mondială a elaborat studiul "Experienţa internaţională în do-
meniul integrării economice regionale - elemente relevante pentru inte-
grarea cu Moldova". Sesiunea ştiinţifică organizată în luna aprilie a supus 
atenţiei specialiştilor principalele aspecte ale problematicii integrării economice 
cu Republica Moldova. 

Activitatea de cercetare la această temă prioritară s-a concretizat, de 
asemenea, prin stabilirea tematicii comune de cercetare în cadrul unor întâlniri 
de lucru între institutele componente ale INCE şi institute din Republica Moldo-
va. Totodată, s-a perfectat integrarea activităţii unor cercetători de la Chişinău 
în colectivele institutelor noastre. 

Integrarea economică a României cu Republica Moldova a făcut şi obiec-
tul unui simpozion, care s-a desfăşurat la Bucureşti, în perioada 29 noiembrie - 
4 decembrie, sub egida Academiei Române şi Academiei de Studii Economice, 
cu colaborarea fundaţiei Hanns Seidel care, împreună cu o serie de alte orga-
nisme naţionale, a sponsorizat această acţiune. Au fost prezentate aproximativ 
80 de comunicări, ce vor fi publicate într-un volum editorial în cadrul INCE. De 
la Chişinău au participat cercetători din toate institutele cu profil economic, ca-
dre didactice, funcţionari superiori din ministerele economice şi deputaţi. Mani-
festările ocazionate de simpozion s-au bucurat de o largă apreciere în presă, 
precum şi la radio şi televiziune, atât la Bucureşti, cât şi la Chişinău. După în-
cheierea lucrărilor simpozionului, colegii de la Chişinău au fost primiţi de Pre-
şedintele României. 

4. Activitatea în domeniul modelării economiei naţionale a continuat prin 
testarea pe calculator a macromodelului agregat, la care au fost atraşi şi spe-
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cialişti din Comisia Naţională de Prognoză. Macromodelul a fost utilizat pentru 
fundamentarea proiecţiilor economice pentru anii 1993-1996. 

În anul 1993 a fost finalizată versiunea experimentală a macromodelului 
economiei naţionale a României. Centrat pe confruntarea dintre cererea şi ofer-
ta agregate, macromodelul operează cu indicatori anuali Cererea - atât de 
consum, cât şi de investiţii - se evaluează prin funcţii comportamentale. Pentru 
ofertă s-a apelat la o dublă funcţie de producţie, una depinzând de capitalul fix 
şi forţa de muncă utilizate, iar alta de volumul energiei primare obtenabile din 
ţară şi import; PIB efectiv se aliniază celei mai mici din aceste două determina-
ţii. Sunt utilizate atât preţurile constante şi chiar unii indicatori fizici - mai rele-
vanţi în investigarea economiei reale, cât şi preţurile curente - indispensabile în 
analiza economiei nominale. 

Într-un sistem de 45 relaţii, sunt reunite 3 categorii de mărimi: a) exogene 
calculate separat, b) exogene opţionale şi c) endogene. După testarea pe date-
le statistice pentru 1991-1992, macromodelul a fost folosit la proiecţiile pe peri-
oada 1993-1996. El a fost prezentat în cadrul lucrărilor celui de-al cincilea Co-
locviu al Asociaţiei de Contabilitate Naţională (Paris, decembrie 1993). 

De notat că, misiunea din luna iulie 1993 a United States Agency for In-
ternational Development a examinat activitatea de previziune în România, din 
al cărei raport - elaborat de Mantague J. Lord - cităm: "Al doilea model utilizat 
de Comisia de Previziune a fost elaborat împreună cu Institutul Naţional de 
Cercetări Economice şi este cunoscut sub numele de Modelul Dobrescu ... el 
conţine o serie de relaţii comportamentale care permit utilizatorilor să măsoare 
efectul multiplicator al diferitelor variabile exogene asupra activităţii economice 
de ansamblu...Modelul Dobrescu permite proiectarea relativ detaliată a produc-
ţiei şi cheltuielilor din cadrul sistemului naţional de conturi ... Sunt oferite, de 
asemenea, informaţii de buză asupra balanţei de plăţi". 

Ultimul model pentru România realizat de USAID (august 1993) a fost 
conceput ca o extensie a lucrărilor efectuate în Comisia Naţională de Prognoză 
şi a versiunii experimentale a INCE. 

În cadrul INCE, se desfăşoară în prezent lucrările pentru elaborarea unei 
variante îmbunătăţite a macromodelului economiei româneşti, conform graficu-
lui aprobat de Consiliul Ştiinţific. 

Institutul de Prognoză Economică a elaborat "Modelul de prognoză pri-
vind crearea şi utilizarea produsului intern brut". 

Pentru definitivarea acestui studiu au fost elaborate alte trei lucrări de 
fundamentare: 

− Posibilităţi de prognozare a coeficienţilor balanţei legăturilor între ra-
muri; 

− Concluzii rezultate din analiza tabloului economic de ansamblu pe anii 
1989 şi 1990;  

− Analiza balanţei legăturilor dintre ramuri pe anii 1989 şi 1990. 
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5. În cadrul preocupărilor privind traducerea şi valorificarea operelor unor 
economişti români de prestigiu, s-a publicat în Editura Academiei Române, 
într-un volum editorial, opera economică a profesorului Anghel Rugină, s-au 
organizat pe volume lucrările savantului Nicolas Georgescu-Roegen şi s-a rea-
lizat traducerea volumelor I (Omul şi opera) şi IV (Legea entropiei şl procesul 
economic). De asemenea s-a pregătit pentru publicare prima parte (Agricultura 
şi Industria) din lucrarea "Bibliografia istorică a României, Sec. XlX, vol. II Eco-
nomia" a profesorului Gheorghe Zane. În aceeaşi arie do preocupări s-au in-
ventariat sursele pentru organizarea publicării operelor lui Costin Murgescu. 

6. Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) la tema "Calitatea vieţii. 
Indicatori şi factori", a elaborat o sinteză privind problematica strategiei în do-
meniul politicii sociale, care s-a integrat studiului privind starea economiei ro-
mâneşti şi continuarea reformei. Cu ocazia dezbaterilor din comisiile sectoriale 
şi tematice s-au prezentat o serie de studii care au acoperit acest domeniu 
specific, în vederea realizării temei prioritare privind strategia tranziţiei la eco-
nomia de piaţă. 

La solicitarea Guvernului, Institutul de Economie Naţională a elaborat un 
studiu referitor la necesarul mediu de consum normal al populaţiei, iar ICCV o 
variantă privind consumul minim. 

La nivelul INCE, sub coordonarea ICCV, s-a constituit un colectiv de an-
chete şi sondaje economico-sociale, care va deveni operaţional în primul tri-
mestru al anului 1994. 

În cadrul organismului consultativ economic, constituit sub egida Preşe-
dinţiei în luna noiembrie 1993, INCE a fost cooptat în calitate de organizator al 
activităţii de elaborare a studiilor ce vor fi supuse dezbaterilor. În vederea or-
ganizării lucrărilor acestei Comisii consultative, INCE a formulat propuneri de 
elaborare şi dezbatere a problematicilor privind strategia de tranziţie la econo-
mia de piaţă (analiza stadiului actual şi măsuri pe plan economic, social şi insti-
tuţional pe termen scurt, mediu şi lung), având la bază studiile deja realizate în 
institutele componente ale INCE şi consacrate respectivei teme prioritare. 

II. ACTIVITATEA REPREZENTATIVĂ DE CERCETARE  
A INSTITUTELOR DIN COMPONENTA INSTITUTULUI 

NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

Segment important în cadrul programelor şi temelor de cercetare, activi-
tatea specifică, specializată, a institutelor componente ale INCE s-a orientat în 
anul 1993 în mai multe direcţii: 

a) valorificarea lucrărilor de cercetare realizate în anul 1992; 
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b) realizarea temelor noi de cercetare, conform programelor proprii; 
c) valorificarea, sub diverse forme, a rezultatelor cercetărilor efectuate 

pe parcursul anului; 
d) realizarea unor teme în afara programelor de cercetare ("Evaluări pri-

vind coşul şi bugetul de consum în România" - IEN; "Reglementarea 
şi instituţionalizarea falimentului. Evaluarea riscului de faliment" - IPE; 
"Modalităţi de structurare a timpului liber şi de petrecere a vacanţelor 
şi concediilor de odihnă ale tineretului" - ICCV; "Politica socială şi sis-
temul indicatorilor sociali" - IEN ş.a.). 

De asemenea, s-au elaborat studii de cercetare fundamentală, concreti-
zate în contribuţii originale, după cum urmează: 

− Model de prognoză a coeficienţilor balanţei legăturilor dintre ramuri 
(IPE); 

− Model de prognoză a indicatorilor agregaţi ai ramurii agricultură (IEA); 
− Model teoretic de cuantificare a economiei ascunse pe baza curbei 

Laffer dezvoltată (IEI); 
− Dezvoltări teoretice privind politicile de stabilizare şi armonizarea 

acestora cu politicile structurale (IEI); 
− Model global de evaluare a impactului politicii fiscale asupra nivelului 

inflaţiei (IEI); 
− Valorificarea studiilor comparative privind politicile fiscale în proiectele 

de reformă a sistemului fiscal în perioada tranziţiei în România 
(IFPPV); 

− Elemente de fundamentare a unei teorii a privatizării în economiile 
aflate în tranziţie (IEN); 

− Contribuţii teoretice privind etapizarea dezvoltării economice a Româ-
niei între cele două războaie mondiale (IEN); 

− Căi de evaluare a economiei subterane şi supraterane (INCE); 
− Metode de determinare prin sondaj a poziţiei factorilor sociali faţă de 

măsurile de reformă economică (ICCV); 
− Metodologie de asigurare a compatibilităţii sistemului de evaluare a 

contribuţiei comerţului exterior la creşterea economică din România 
cu programul L.I.N.C al ONU (IEM). 

Lista lucrărilor de cercetare finalizate, în anul 1993, în institutele compo-
nente ale INCE se prezintă în anexa nr. 2. 
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III. ELABORAREA DE STUDII OPERATIVE  
PRIVIND PROBLEMELE ACTUALE ALE ECONOMIEI 

ROMÂNEŞTI, ACORDAREA DE ASISTENŢĂ  
DE SPECIALITATE ŞI CONTRACTE DE COLABORARE 

Cercetătorii din institutele INCE au contribuit, prin studii pregătitoare şi 
de sinteză, la fundamentarea strategiei şi Programului guvernamental, studii 
supuse dezbaterii Parlamentului la începutul anului 1993. De asemenea, cer-
cetătorii din institutele componente au fost solicitaţi, ca urmare a hotărârii Con-
siliului Ştiinţific al INCE din luna iulie, să elaboreze studii privind probleme de 
strictă actualitate pentru economia românească. În acest scop au fost elabora-
te 54 de studii (anexa nr. 4). 

Participarea la elaborarea studiului privind starea economiei naţionale şi 
continuarea reformei a evidenţiat capacitatea institutului de a se implica cu 
competenţă în fundamentarea proceselor tranziţiei la economia de piaţă în ţara 
noastră, a direcţiilor de dezvoltare economică şi socială, propunând soluţii rea-
liste de stopare a declinului şi de relansare economică. Acest studiu a oferit 
echipei guvernamentale o alternativă ştiinţifică a proceselor de tranziţie a eco-
nomiei româneşti, pe baza unor studii temeinice privind experienţele internaţio-
nale în domeniu. 

În funcţie de problematica analizelor, cercetători şi cadre de conducere 
din INCE au participat la dezbaterea unor probleme concrete aflate în atenţia 
Guvernului sau altor instituţii centrale şi de sinteză. O parte din cercetători îşi 
continuă activitatea prin participarea la organisme consultative cu caracter 
permanent. 

Cercetătorii din cadrul institutelor INCE au acordat, în anul 1993, asisten-
ţă de specialitate la numeroase instituţii şi organisme din ţară şi din străinătate, 
ministere, bănci şi agenţi economici Cercetătorii din majoritatea institutelor din 
cadrul INCE au fost solicitaţi, de asemenea, să efectueze studii şi analize pe 
baze contractuale, din veniturile nete realizându-se câteva dotări necesare ac-
tivităţii de cercetare. 

• Institutul de Economie Naţională a acordat asistenţă de specialitate 
unor ministere, sindicate (BNS şi ALFA), întreprinderi şi institute de 
cercetări tehnice şi a participat, în cadrul Comisiei Naţionale pentru 
Statistică, la definitivarea formularelor de anchetă statistică C-D în 
vederea transformării lui în document permanent de înregistrare sta-
tistică. De asemenea, au fost formulate observaţii la proiectul legii 
mediului, înaintat spre aprobare Parlamentului. 

• Asistenţa de specialitate acordată de către cercetătorii din Institutul 
de Economie Agrară s-a concretizat în colaborarea cu colectivele de 
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experţi ai Băncii Mondiale în scopul elaborării studiului de oportunitate 
privind investiţiile străine în agricultura românească. De asemenea, 
IEA a colaborat la programul PHARE privind restructurarea sectorului 
agroindustrial în România, 

• Institutul de Economie a Industriei a pus la dispoziţia organismelor 
guvernamentale şi neguvernamentale rezultate ale cercetărilor, înde-
osebi cele referitoare la politica industrială. Au fost încheiate, de ase-
menea, două contracte de cercetare extrabugetare în domeniul con-
strucţiilor de maşini şi în cel al resurselor naturale şi energiei. 

• Institutul de Economie Mondială a acordat asistenţă unui număr de 
peste 400 agenţi economici de stat sau particulari (inclusiv din Repu-
blica Moldova) în probleme legate de preţurile internaţionale, conjunc-
tura pieţelor internaţionale de mărfuri, licitaţii internaţionale, restructu-
rarea industrială etc. În acest sens a fost acordată asistenţă tehnică 
de specialitate de sectoarele: "Materii prime" (către ministere econo-
mice; institute de cercetare şi proiectare - ICEM, IMNR, IPROLAM; 
combinate siderurgice; întreprinderi de comerţ exterior - Metal export, 
Mineral import, Metanef; agenţi economici de stat şi particulari); "Con-
strucţii de maşini" (către Asociaţia Naţională a Consiliilor de Adminis-
traţie din Construcţia de Maşini, Ministerul Transporturilor, întreprin-
derea "SARD" - Târgovişte, întreprinderea "Electropreeizia - Săcele", 
întreprinderea "Tehnofirig", întreprinderea "Tractor Proiect S.A.", în-
treprinderea "Tractorul" Braşov, Şantierul naval "Severnav" - Tr. Se-
verin, Şantierul naval Olteniţa); "Probleme globale ale economiei 
mondiale" (către Fort preş CUG Cluj; Cyproma S.R.L. Bucureşti; 
Antex S.R.L. Slatina, Delta Systems - Bucureşti, Triamis S.R.L. Ora-
dea); "Colaborarea economică cu ţările în curs de dezvoltare" (către 
Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Comerţului Exterior, 
agenţi economici). 

Materiale documentare şi informaţii de preţ au mai fost furnizate şi de că-
tre sectoarele "Petrol - Chimie", "Bunuri de consum", precum şi "Eficienta şi 
modelarea economică" (inclusiv consultanţă de specialitate privind modele 
economice naţionale elaborate de Comisia Naţională de Prognoză şi Banca 
Mondială). 

• Institutul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare a pus la dispozi-
ţia organismelor guvernamentale şi neguvernamentale rezultatele 
cercetărilor, precum şi unele materiale documentare şi cu caracter in-
formativ privind politica financiară, monetară şi de preţuri. S-a partici-
pat la consultări de specialitate solicitate de Guvern, comisii ale Par-
lamentului, ministere, bănci (Banca Naţională, Banca Comercială şi 
EXIMBANK) şi instituţii de învăţământ superior şi de cercetare, pre-
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cum şi cu ocazia elaborării unor proiecte delegi şi acte normative. 
Dintre acestea menţionăm: 
− Finanţarea locuirii (construcţia de locuinţe şi accesul la proprietate) 

în România în perioada de tranziţie - pentru R.A. 
URBANPROIECT Bucureşti; 

− Proiectul de lege privind amortizarea şi Noul sistem de contabilita-
te - pentru Ministerul Finanţelor; 

− Conturile financiare în cadrul contabilităţii naţionale - pentru Comi-
sia Naţională de Statistică; 

− Programul de privatizare pe anul 1993 - pentru FPS şi ANP. 
• Institutul de Prognoză Economică a acordat asistenţă de specialitate 

unor organisme guvernamentale şi neguvernamentale, punându-le la 
dispoziţie rezultatele cercetărilor privind proiecţiile la nivel ma-
croeconomic. 

• Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a furnizat informaţii şi date din 
studiile realizate la diverse organizaţii publice, redacţii ale ziarelor, 
sindicate etc. Printre activităţile de asistenţă de specialitate şi contrac-
te realizate, menţionăm: 
− acordarea de asistenţă pentru lucrarea "Canea albă a asistenţei 

sociale în România", solicitată de MMPS; 
− elaborarea unei baze de date şi a unui raport referitor la politica 

publică în România în perioada anilor 1989-1993, care vor fi publi-
cate într-un studiu UNICEF (ed. G.A. Cornia, Florenţa), ce va cu-
prinde arealul ţărilor est-europene; 

− acordarea de consultanţă la stabilirea minimului de trai, solicitată 
de Comisia Guvern - Sindicate din cadrul MMPS; 

− consultanţă acordată Guvernului cu privire la stabilirea unui ajutor 
financiar de iarnă pentru unele grupuri defavorizate ale populaţiei;  

− consultanţă pentru Cartelul Sindical ALFA în ce priveşte coşul de 
produse; 

− colaborarea cu Banca Mondiala pe problema distribuţiei veniturilor 
şi minimului de trai; 

− o serie de alte contracte cu universităţi occidentale şi estice, pri-
vind riscurile economice, ecologice şi social - politice în perioada 
tranziţiei, problematica atitudinilor faţă de reformă, cercetarea valo-
rilor europene etc. 
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IV. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 

1. În anul 1993 la nivelul INCE s-au desfăşurat următoarele manifestări 
ştiinţifice: 

− sesiunea ştiinţifică pe tema " Alternative şi opţiuni în procesul tran-
ziţiei"; 

− dezbateri la temele prioritare privind strategia tranziţiei, Dicţionarul 
economic enciclopedic şi Integrarea economică cu Republica Mol-
dova; 

− dezbateri pe teme privind managementul pieţei muncii, metoda in-
put-output şi metode de analiză neparametrică, în colaborare cu 
cercetători şi cadre didactice din Marea Britanie, Ungaria şi Sue-
dia; 

− colocviul economic româno-suedez; 
− consfătuirea ştiinţifică privind problematica tranziţiei la economia 

de piaţă organizată de INCE împreună cu Institutul Francez de Re-
laţii Internaţionale; 

− dezbaterea pe problemele rolului Întreprinderilor mici şi mijlocii în 
procesul tranziţiei, organizată cu Universitatea din Freiburg; 

− colocviul româno-spaniol cu tema "Probleme economice în per-
spectivă europeană", 

− seminarul ştiinţific "Economia paralelă"; 
− seminarul româno-japonez "Tranziţia la economia de piaţă"; 
− sesiunea de comunicări "Firma în economia de piaţă" în colabora-

re cu Universitatea din Lund, Suedia; 
− simpozionul ştiinţific "Integrarea economică a României eu Repu-

blica Moldova"; 
− cursul de pregătire profesională "How to select and work with a 

consultant" organizat în colaborare cu Academia Internaţională 
pentru Educaţie şi Dezvoltare din Luxemburg; 

− seminarul ştiinţific "Analiza input-output şi echilibrul general în pe-
rioada tranziţiei la economia de piaţă în ţările est-europene", orga-
nizat în cadrul programului ACE - PHARE 1993/1994. 

2. La nivelul institutelor: 
− un număr de peste 109 dezbateri (prezentate în anexa nr. 5.1.); 
− dezbateri organizate în colaborare cu Academia Română, Revista 

Economistul, AGER, ASE şi alte institute de cercetare şi organiza-
ţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate; 

− Institutul de Economie Naţională a organizat "Zilele de studii şi 
cercetări economice Franco-Române", în colaborare cu Laborato-
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rul de analiză şi cercetări economice al Universităţii Bordeaux I, 
Franţa, la care au fost prezentate 16 comunicări ştiinţifice; 

− Institutul de Economie Mondială a organizat o sesiune pe tema in-
tegrării cu Republica Moldova. 

3. Cercetători din toate unităţile INCE au participat cu comunicări la ma-
nifestări ştiinţifice organizate în ţară de Secţiile Academiei Române, ASE, Mi-
nisterul Afacerilor Externe, ADIRI, Universitatea Bucureşti, Universitatea Mării 
Negre, Centrul de Studii Antreprenoriale, Filiala Academiei Române Iaşi etc. 

4. Participarea cercetătorilor din cadrul INCE la manifestări ştiinţifice in-
ternaţionale este prezentată în anexa nr. 6. 

V. RELAŢII INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL 
CERCETĂRII ECONOMICE 

1. Programele individuale de schimburi interacademice au fost integrate 
în Programul complex de relaţii externe al Academiei Române. Derularea lor 
însă, a fost afectată de o serie de impedimente nesurmontate în totalitate de 
institute. Un impediment major în concretizarea acestora îl constituie lipsa fon-
durilor pentru deplasarea cercetătorilor în străinătate. Alt impediment îl repre-
zintă nerepartizarea de fondurile INCE pentru achitarea obligaţiilor ce decurg 
din această relaţie. Ceea ce este mai neplăcut este faptul că, institutele nu dis-
pun de fondurile lor pentru primirea oaspeţilor care ar trebui să vină în Româ-
nia ca reciprocitate ia deplasări efectuate de cercetătorii români în cadrul 
schimburilor interacademice. 

2. Coordonator naţional al programului ACE - PHARE, INCE a desfăşu-
rat o activitate susţinută pentru promovarea sprijinului financiar comunitar pen-
tru ştiinţa economică românească. Realizarea prin Editura Expert a prospectu-
lui general al Programului ACE - PHARE în România 1993 a condus la dinami-
zarea înscrierilor de cereri de oferte de subvenţii pentru cercetătorii români. 
Înregistrarea cererilor a fost impresionantă şi selectarea a 18 burse şi alocaţii 
de cercetare constituie un succes al anului 1993. 

3. În anul 1993 s-au realizat 5865 zile/om deplasări în scopuri ştiinţifice 
ale cercetătorilor din INCE (anexa nr. 6). 

Din structura de scop a deplasărilor, se remarcă o pondere decisivă a 
formelor superioare de colaborare externă (stagiile de cercetare), cu implicaţii 
majore în ridicarea calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică. De asemenea, nu-
mărul relativ ridicat de participări ştiinţifice la manifestări internaţionale denotă 
gradul de implicare a INCE în viaţa ştiinţifică de peste hotare. 
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Se remarcă, din păcate, numărul redus de stagii de lucru în Republica 

Moldova. În ordinea numărului de zile deplasare, cele mai multe s-au realizat 
în: S.U.A., Anglia, Italia, Franţa, Danemarca, Suedia şi altele. 

4. În institute s-au primit vizite ale unor cercetători din Republica Moldo-
va, cu care s-a elaborat în comun tema prioritară de cercetare "Integrarea eco-
nomică cu Republica Moldova". De asemenea, au fost primiţi în vizite de do-
cumentare cercetători şi specialişti din Elveţia, SUA, Spania, Ungaria, Suedia, 
Franţa, Luxemburg, Belgia, Japonia, Noua Zeelandă, Thailanda, Chile, China, 
Filipine, Danemarca, precum şi delegaţii ale Băncii Mondiale, FMI, AELS. 

5. A fost difuzată în institute documentaţia pentru obţinerea unor burse în 
Austria, Grecia, Canada, Italia şi NATO. 

6. Un număr de 4 cercetători au depus candidaturi pentru ocuparea unor 
posturi de specialitate în organisme din structura ONU, procesul de testare şi 
confirmare a acestora fiind în derulare. 

7. S-a participat, din partea conducerii INCE, la cel de-al doilea Congres 
European de Economie, de la Minsk, în perioada 20-22 septembrie, partea ro-
mână angajându-se în organizarea celui de-al treilea Congres în septembrie 
1994 la Bucureşti. 

În legătură cu participările cercetătorilor din institutele INCE la congrese 
internaţionale subliniem severa restricţionare a acestora datorată lipsei fonduri-
lor pentru deplasări. 

VI. ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ ŞI EDITORIALĂ 

Şi în anul 1993, Centrul de Informare şi Documentare Economică - prin 
programul său editorial aprobat de Consiliul Ştiinţific al INCE - a continuat să 
editeze şi să difuzeze seriile de publicaţii periodice şi neperiodice, prin care se 
prezintă rezultatele activităţii de cercetare efectuate în institutele componente 
ale Institutului Naţional de Cercetări Economice. 

1. Preocuparea principală a colectivului redacţional al CIDE a fost - în 
această direcţie - selecţionarea şi promovarea spre publicare a celor mai valo-
roase lucrări de cercetare, pe de o parte, iar pe de altă parte creşterea operati-
vităţii prin scurtarea ciclului editorial. In acelaşi timp, printr-o organizare mai 
bună şi gospodărirea cu mai multă rigurozitate a puţinelor sale mijloace mate-
riale s-a asigurat calitatea cerută în prezentarea seriilor de publicaţii proprii. 

Evident, nu a fost posibilă satisfacerea cerinţelor tuturor institutelor. Din 
oferta de peste 150 titluri de lucrări spre publicare, cu recomandarea Consiliu-
lui Ştiinţific al INCE şi cu sprijinul secretarilor ştiinţifici din institute s-au publicat 
circa 80 titluri lucrări de cercetare, în formă integrală sau sinteze, prin seriile 
proprii de publicaţii şi anume: 

− 47 numere în seria "Probleme economice"; 
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− 12 numere în "Studii şi cercetări economice"; 
− 24 apariţii în "Romanian Economic Digest" - versiunile engleză şi 

franceză; 
− 4 numere din "Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice"; 
− 2 numere din "Economia României - evoluţii pe termen scurt"; 
− 10 apariţii ale "Calendarului manifestărilor ştiinţifice organizate de In-

stitutul Naţional de Cercetări Economice". 
La acestea se adaugă cele două publicaţii proprii ale Institutului de Eco-

nomie Naţională şi Institutului de Economie Mondială, respectiv "Revista Ro-
mână de Economie" (nr. 1, 2/1993) şi "Conjunctura Economiei Mondiale - 
1993". 

Dintre institutele componente ale Institutului Naţional de Cercetări Eco-
nomice, mai bine reprezentate ca frecvenţă a apariţiilor au fost Institutul de 
Economie Naţională, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Institutul de Eco-
nomie Agrară, Institutul de Prognoză Economică, Institutul de Economie a In-
dustriei. 

Evident, de un interes aparte în structura tematică a publicaţiilor Centru-
lui de Informare şi Documentare Economică s-au bucurat lucrările de sinteză 
elaborate sub egida Institutului Naţional de Cercetări Economice, cu peste 20 
titluri publicate, lucrări foarte solicitate în mediile de specialitate din ţară şi din 
străinătate. 

2. O realizare aparte a Centrului o constituie contribuţia adusă la cuprin-
derea României, pentru prima oară, într-o lucrare privind competitivitatea eco-
nomiilor naţionale în tranziţie, lucrare apărută în Elveţia, la Lausanne, sub de-
numirea "Emerging Market Economies Report 1993". Pentru această lucrare 
Centrul de Informare şi Documentare Economică a asigurat derularea şi prelu-
crarea sondajului naţional pe baza căruia un colectiv al INCE a definitivat par-
tea privind economia României, parte ce a fost prezentată în lucrarea mai sus 
menţionată. 

3. În anul 1993 a continuat colaborarea CIDE cu Editura Academiei Ro-
mâne, materializată în pregătirea pentru tipar (traducere, machetare, teh-
noredactare) a unor lucrări fundamentale, dintre care se detaşează "Romania's 
Economic History", volum de largă întindere şi reprezentativitate pentru literatu-
ra economică românească, volum coordonat de acad. N.N. Constantinescu, 
precum şi un important număr de articole pentru revista "Revue roumaine de 
sciences economiques". 

La aceste contribuţii trebuie adăugată versiunea în limba franceză a im-
presionantului volum "Economia României - secolul XX" - lucrare coordonată 
de academicianul Tudorel Postolache şi care va fi editată în primul trimestru al 
anului 1994. 

4. Tot pe linia valorificării cercetării ştiinţifice economice de vocaţie aca-
demică din România se poate înscrie şi activitatea de realizare - în regim edito-
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rial comercial - a unor lucrări ale cercetătorilor din Institutul Naţional de Cerce-
tări Economice. Astfel, prin Editura "Expert" s-au realizat lucrările: "Manage-
ment" - autor Corneliu Russu, "Macrostabilizare şi tranziţie" - autor Lucian Croi-
toru, "Nivelul dezvoltării economico-sociale a României în context european - 
1989", coordonator Constantin Grigorescu, "Criza de sistem a economiei de 
comandă şi etapa sa explozivă", autor Constantin Ionete - membru de onoare 
al Academiei Române, "Programul ACE-PHARE - acţiunea pentru cooperare în 
domeniul ştiinţei economice a Comisiei Comunităţii Europene" sub coordona-
rea cercetătorilor Gheorghe Zaman şi Hildegard Puwak. 

Centrul de Informare şi Documentare Economică a răspuns solicitării In-
stitutului Naţional de Cercetări Economice de a participa la editarea, prin Editu-
ra Academiei, a operelor savantului român N. Georgescu-Roegen, asigurând în 
acest scop traducerea materialelor ce vor fi cuprinse în primul volum al opere-
lor complete ale ilustrului economist. 

5. Tot în sprijinul cercetării ştiinţifice economice, Centrul de Informare şi 
Documentare Economică a asigurat, pe tot parcursul anului, instrumentarul 
cercetărilor de teren efectuate de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, pro-
gramele, sintezele, materialele de prezentare ale INCE la toate manifestările 
ştiinţifice proprii sau la care au participat cercetători ori institute din componen-
ţa INCE. 

Cercetătorii din institutele INCE au publicat un număr însemnat de artico-
le în reviste şi publicaţii de specialitate, precum şi în "Revue roumaine des 
sciences economiques", al cărui secretariat ştiinţific este asigurat de INCE. 

VII. ACTIVITATEA DE DOCTORAT,  
CURSURI ŞI SEMINARII 

În luna mai, conform procedurii adoptate de Ministerul învăţământului şi 
Academia Română, s-a desfăşurat colocviul de admitere la doctorat pentru 
anul 1993. Au fost constituite 9 comisii de examinare şi au fost admişi 15 can-
didaţi. 

În cadrul INCE sunt înmatriculaţi la doctorat şi îşi desfăşoară activitatea 
de pregătire un număr de 117 cercetători din care 36 sunt în faza de susţinere 
a tezei. 

Doctoranzii în stagiu şi-au promovat examenele şi referatele în termene-
le legale. 

În anul 1993 au fost înmânate 4 diplome de doctor în economie, de către 
comisia de specialitate a Academiei Române, un titlu fiind obţinut în cadrul 
INCE. 
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ANEXA nr. 1 

Studii sectoriale şi de sinteză elaborate în cadrul temei  
"Stadiul actual al economiei naţionale şi continuarea 

reformei", cu participarea cercetătorilor din INCE 
Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 

1. Restructurarea industriei ICRISI Vasile Dan, Olga Mihăescu, Corne-
liu Russu, Lucian Albu, Alexandru 
Mihăilescu, Viorica Răducanu, 
Elena Pelinescu, Cristian Sima, Ma-
rina Bădileanu 

2. Agricultura şi industria ali-
mentară 

IEA Dumitru Dumitru, Marin Popescu, 
Radu Patachi, Dinu Gavrilescu, Si-
mona Bara, Constantin Bolocan, 
Filon Toderoiu, Minodora Moldovan 

3. Transporturile ICRISI Vasile Viezuină 
4, Comunicaţiile ICRISI Radu Serbulescu 
5. Comerţul exterior IEM Nicolae Nistorescu, Romulus 

Palade, Constantin Ciupagea, Liuş-
nea Daniela, Evdochia Craiu, Mi-
haela Dumitrana 

6 Lucrările publice şi amena-
jarea teritoriului 

INCE Mihai Ştefan 

7 Cercetarea ştiinţifică şi 
economică 

IEN Gheorghe Zaman, Steliana Sandu 

INCE Hildegard Puwak 
ICCV Gheorghe Barbu, Andrei Novak 

8 Starea economiei naţionale

ICRISI Lucian Albu, Alexandru Mihăilescu 
9. Privatizarea IEN Gheorghe Zaman 
10. Politica fiscală, bugetul, 

preţurile, moneda 
IFPPV Ion Soare , Marin Popescu, Gheor-

ghe Manolescu, Ioan Predoi, Vasiloiu 
Oprea, Ligia Măicuţă, Doina Antoni 

INCE Petru Fomin, Liviu Begu 11. 
 
 

Proiecţii macroeconomice şi 
obiectivele ajustării struc-
turale 

IPE Marin Comşa, Dorin Jula, Ionel Flo-
rescu, Mădălina Dogaru. 

IEN Maria Molnar, Steliana Perţ, Gheor-
ghe Zaman, Maria Poenaru, Con-
stantin Ciutacu, Grigore Vîlceanu 

12 
 
 

Protecţie socială 
 
 

ÎCCV Cătălin Zamfir, Gheorghe Barbu, Ion 
Boboc, Mihaela Codin, Viorel Gheor-
ghe, Mirela Dâmbean, Andrei Novak, 
Livius Manea, Vasilica Ghimpău 



 23 
Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 

13. Corupţia ca fenomen social ICCV Nicolae Lotreanu 
14. Dezvoltarea durabilă - cer-

inţele şi priorităţile perioadei 
de tranziţie în România 

IEN Camelia Cămăşoiu 

15. Reforma economică - me-
diul şi sănătatea umană: 
implicaţii ale perioadei de 
tranziţie 

IEN Mariana Rudăreanu 

16. Eficienţa şi efectele econo-
mice ale măsurilor restrictive 
impuse de dezvoltarea 
durabilă 

IEN Maria Simion 

17. Reforma economiei şi ajus-
tarea structurală în contex-
tul tranziţiei spre o dezvol-
tare durabilă 

IEN George Georgescu 

18. Modelarea formării şi alocă-
rii resurselor financiare în 
contextul dezvoltării durabile

IEN Sorin Dinu, Simona Popescu 

19. Relaţia economie -
transferul de tehnologie 

IEN Steliana Sandu 

20. Sisteme instituţionale privind 
transferul de tehnologie 

IEN Elena Stroe 

21. Mecanisme ale transferului 
de tehnologie 

IEN Cristina Croitoru 

22. Reforma politicii comerciale 
a României 

IEM Nicolae Nistorescu 

23. Metode de analiză a core-
laţiilor dintre creşterea 
economică şi politică în 
domeniul comerţului exte-
rior 

IEM Constantin Ciupagea 

24. Comerţul exterior al Româ-
niei comparativ cu al celor-
lalte ţări est-europene în 
tranziţie 

IEM Romulus Palade şi colectiv "Ţări 
est-europene" 

25. Mersul reformelor economi-
ce în ţările est-europene în 
cadrul procesului de tranzi-
ţie către economia de piaţă 

IEM Colectivul "Ţări est-europene" 

26. Modelarea blocului comerţ 
exterior în cadrul modelului 
economic al României 

IEM Colectivul "Eficienţă şi Modelare 
Economică" 



 
 
24 

Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 
27. Direcţii posibile şi necesare 

de restructurare a industriei 
României în lumina tendin-
ţelor care se manifestă pe 
plan mondial în ţările indus-
trial dezvoltate 

IEM Iulian Dănescu şi Colective IEM 

28. Analiza comparativă a pro-
gramelor de reformă din 
ţările est-europene. Strate-
gia înfăptuirii economiei de 
piaţă în România 

IEM Romulus Palade şi colectiv "Ţări 
est-europene" 

29. Factori determinanţi ai de-
clinului producţiei în anii 
1990-1992 

ICRISI Alexandru Mihăilescu 

30. Studiu privind restruc-
turarea industriei pe 
ansamblu 

ICRISI Corneiiu Russu, Vasile Dan, Olga 
Mihăescu 

31. Industria electronică-
electrotehnică 

ICRISI Elena Pelinescu 

32. Industria textilă-pielărie ICRISI Mihaela Părăluţă 
33. Industria chimică ICRISI Nicoleta Hornianschi 
34. Industria metalurgică ICRISI Tudor Popescu 
35. Restructurarea industriei 

energetice 
ICRISI Viorica Răducanu, Marina 

Bădileanu 
36. Posiblil ităţi de 

restructurare a activităţilor 
de reciclare a materialelor 

ICRISI Viorica Răducanu, Cristian Sima 

37. Stadiul actual al dezvoltării 
agriculturii şi industriei ali-
mentare. Obiective, direcţii 
şi mijloace de acţiune pen-
tru continuarea reformei în 
sectorul agroalimentar 

IEA Dumitru Dumitru (Coordonator), Gh. 
Avrămiţă, Simona Bara, Nicolae 
Belii, Anca Berindei, Constantin 
Bolocan, Mihaela Costea, Violeta 
Florian, Dinu Gavrilescu, Daniela 
Giurcă, Mariana Grodea, Mihai 
Ibănescu, Minodora Moldovan, 
Radu Patachi, Angela Popescu, 
Marian Popescu, Aurelia Sârbu, 
Cornelia Scutaru, Elena Sima, Va-
leriu Sima, Monica Staicu, Camelia 
Şerbănescu, Sabina Toader, Filon 
Toderoiu, Camelia Toma. 

38. A strategy for the transition 
in agricuîture. Main report, 
nov. 1993 (Studiu elaborat 

IEA Colectivul de autori de la IEA: 
Dumitru Dumitru, Mihai Popescu, 
Constantin Boîocan, Simona Bara, 
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Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 

de experţi ai Băncii 
Mondiale în colaborare cu 
instituţii specializate din 
România) 

Violeta Florian, Cristina Eşanu, Sa-
bina Toader, Radu Patachi, Mihai 
Dumitru, Filon Toderoiu, Anca Ber-
indei, Dinu Gavrilescu, Valeriu 
Sima, Cornelia Scutaru, Nicoîae 
Belii, Mirela Rusali, Camelia Şer-
bănescu, Minodora Moldovan 

|39. Dimensiuna socială a tran-
ziţiei la economia de 
plată 

ICCV Ioan Mărginean 

40. Perspective asupra ICCV reformei în 
domeniul serviciilor pentru populaţie 

Mariana Stanciu 

41. Timp de muncă şi şomaj ICCV Laureana Urse, Mirela Dâmbean 
42. Măsuri de combatere a 

şomajului în perioada de 
tranziţie 

ICCV Mictat Gârîan 

43. Dialog şi conflict social ICCV Ioan Boboc 
44. Cultură şi protecţie socială ICCV Cornelia Costin 
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ANEXA nr. 2 

Lucrări elaborate în cadrul temelor prioritare "Stadiul actual  
al economiei naţionale şi continuarea reformei" şi "Strategia  

tranziţiei la economia de piaţă" şi teme de cercetare  
specifice institutelor (finalizate în anul 1993) 

Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 
INCE Petru Fomin, Liviu Begu 1 

 
 

Proiecţii macroeconomice şi 
obiectivele ajustării structurale 
 
 

IPE Marin Comşa, Dorin Jula, 
Ionel Florescu, Mădâlina 
Dogaru 

2 Tendinţe ale evoluţiei cererii şi 
ofertei de bunuri de folosinţă 
îndelungată 

IPE Ana-Maria Ciumara, Maria 
Scarlat, Victor Stoica, Mi-
haela Ionescu, Marioara 
Iordan, Vladimir Calmuschi, 
Daniela Ghica 

3 Sistem de analize previzionale 
pentru fundamentarea strategiilor 
şi programelor economiei naţion-
ale 

IPE Dorin Jula, Valeria Pop, Lu-
creţia Alexandru, Roxana 
Iftimie, Cornelia Minetos, 
Anca Porojan 

4 Identificarea judeţelor cu probleme 
economice şi sociale acute - etapă 
necesară în stabilirea obiectivelor 
prioritare ale politicii teritoriale 

IPE Gabriela Frenţ, Ileana Dumi-
trescu, Ioana Munteanu, Dan 
Mihăilă, Eugen Dobreanu 

5 Proiecţii privind dinamica princi-
palilor indicatori macroeconomici 
ai României (Studiu preliminar) 

IPE Marin Comşa, Dorin Jula, 
Ionel Florescu, Mădălina 
Dogaru, Daniela Constan-
tinescu 

6 Posibilităţi de prognozare a coefi-
cienţilor balanţei legăturilor dintre 
ramuri 

IPE Ionel Fîorescu, Maria Cămară 

7 Concluzii rezultate din anali-za 
tabloului economic de ansamblu 
pe anii 1989 şi 1990 

IPE Mădălina Dogaru 

8 Analiza balanţei legăturilor dintre 
ramuri pe anii 1989 şi 1990 

IPE Marin Comşa, Ionel Florescu, 
Mădălina Dogaru 

9 Modei de prognoza privind 
crearea şi utilizarea produsului 
intern brut 

IPE Marin Comşa, ionel Fîorescu, 
Mădălina Dogaru. Angela 
Găburici, Carmen Păuna 

10 Reforma politicii comerciale a 
României 

IEM Romulus Palade, Eugen An-
dreescu 
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Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 

11 Metode de analiză a corelaţiilor 
dintre creşterea economiei şi poli-
tica în domeniul comerţului exterior

IEM Nicolae Nistorescu (coordo-
nator) 

12 Situaţia comerţului exterior al 
României comparat cu cel al celor-
lalte ţări est europene în tranziţie 

IEM Romulus Palade, Daniela 
Liuşnea, Evdochia Craiu Mi-
haela Dumitrana 

13 Comerţul exterior al unor ţări est-
europene: Polonia, Cehia, 
Slovacia, Ungaria 

IEM Evdochia Craiu, Lucia Mevci, 
Mihaela Dumitrana 

14 Situaţia economică a ţărilor foste 
socialiste din Europa în 1992 şi 
perspective pentru 1993-1994 

IEM Romulus Palade (coordona-
tor) 

15 Evoluţia conjuncturii economice 
în ţările membre O.C.D.E. În se-
mestrul I 1993 şi perspectivele 
acesteia în semestrul Iî 

IEM Cornel Albu (coordonator), Eu-
gen Andreescu, Viorel Carata, 
Simona Derasadurian, Liana 
Jianu, Mihaela Marchiş, Flori-
na Olteanu, Liliana Rădulescu, 
Rodica Velciu, Mona Zamfir 

16 Tema de cercetare nr. 25 - Con-
junctura economică a unor ţări în 
curs de dezvoltare din America 
Latină si Asia de Sud 

IEN Coordonator: Marin Frâncu, 
Rodica Rădulescu, Emilia 
Puianu 

17 Comerţul exterior al ţărilor est-
europene 

IEM Romulus Palade, Evdochia 
Craiu, Daniela Liuşnea, Mi-
haela Dumitrana, Lucia Mezei 

18 Mersul reformelor economice în 
ţările est-europene în cadrul 
procesului de tranziţie către 
economia de piaţă 

IEM Romulus Palade, Daniela 
Liusnea, Marilena Ivan, Mi-
haela Dumitrana, Lucia Mezei 

19 Unele măsuri în perioada de 
tranziţie la economia de piaţă 

IEM Daniela Liuşnea, Mihaela 
Dumitrana 

20 Tema nr. 12: Direcţii posibile şi 
necesare de restructurare a in-
dustriei chimice româneşti în 
lumina tendinţelor de pe plan 
mondial 

IEM Petre Prisecaru, Laurenţiu 
Bălţatu, Corneliu Ciobanu, 
Elena Tătar Moisescu 

21 Implicaţiile intervenţiei guverna-
mentale în politica agricolă 

IEM Cornelia Păunescu 

22 Tema nr. 17: Politici şi strategii 
promovate pe plan internaţional 
in domeniul industriei construc-
toare de maşini (6 studii pe 
diferite subramuri sau probleme) 

IEM Maria Cartas (coordonator) 
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Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 
23 Public Policy During the Transi-

tion Period 
ICCV Cătălin Zamfir (coordonator) 

24 Populaţia de romi. Situaţia socio-
economică şi coordonatele unui 
program de sprijin 

ICCV Cătălin Zamfir (coordonator) 

25 Minimul de trai, instrument util 
pentru determinarea dimensi-
unilor sărăciei şi pentru o politică 
adaptată la realităţi 

ICCV Gheorghe Barbu, Andrei No-
vak 

26 Experienţa de viaţă a tinerilor ICCV Elena Beca, Mara Galat 
27 Etiologia comportamentului de-

lincvent juvenil 
ICCV Margareta Fleşnea, Narcisa 

Fornea, Rodica Gheţău 
28 Creativitatea, dimensiune a calităţii 

vieţii - o perspectivă sociologică 
ICCV Maria Moldovean 

29 Relaţiile de parteneriat social în 
întreprinderile româneşti 

ICCV Ion Boboc 

30 Factori umani în perioada de 
tranziţie. Mentalităţi, comporta-
mente, modele de consum 

ICCV Marcel Doru, Mariana Stanciu 

31 Coabitarea intergeneraţională şi 
tinerele cupluri 

ICCV Georgeta Ghebrea 

32. Privatizarea în România: factori, 
metode si efecte 

IEN Gheorghe Zaman 

33. Transferul de tehnologie în 
România în perioada de tranziţie 
la economia de piaţă comparativ 
cu unele ţări dezvoltate 

IEN Steliana Sandu (coordona-
tor), Elena Stroe, Cristina 
Croitoru 

34. Statul şi întreprinderile în condiţiile 
tranziţiei României la economia de 
piaţă - aspecte manageriale 

IEN Ioan Bratu (coordonator), Mi-
nai Ion, Romeo Constantin, 
Marcela Naneş, Mihail Dimitriu 

35. Sistemul contractelor comerciale 
şi funcţionarea mecanismelor 
pieţei în România 

IEN Dorin Aldea 

36. Piaţa muncii în România: ocu-
pare, flexibilizare, dezvoltare 
umană 

IEN Steliana Perţ (coordonator), 
C-tin Ciutacu, Valentina Va-
sile, Florin Pavelescu, Diana 
Roşu, Luminiţa Chivu 

37. Reforma economică şi cerinţele 
dezvoltării durabile în România 

IEN George Georgescu (coordo-
nator), Marina Rudăreanu, 
Maria Simion, Simona Pope-
scu, Sorin Dinu, Camelia 
Cămăsoiu 
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Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 

38. Aspecte privind costul social al 
reformei în România 

IEN Grigore Vâlceanu (coordona-
tor), Maria Poenaru, Maria 
Moînar, Vergiliu Iordache, 
Georgeta Dumitrescu, Con-
stanţa Petcu 

39. Concepţii şi experienţe în crearea 
şi dezvoltarea economiei de piaţă

IEN Sorica Sava (coordonator), 
Mariana Malinschi, Cristian 
Popa, Aurelian Crăiţu, Ovidiu 
Harbădă 

40. Politici financiare şi bancare ale 
unor ţări est-europene în contex-
tul perioadei de tranziţie 

IEN Reghina Creţoiu (coordona-
tor), Luana Dulgheru, Doina 
Răchită, Nicolae Ruiu 

41. Politici şi instituţii pentru promo-
varea economiei de piaţă în 
România antebelică 

IEN Victor Axenciuc (coordona-
tor), Eugen Gheorghiţă, Cor-
nel Sârbu 

42. Estimarea venitului naţional în 
România 1862-1938 - agricultura, 
transporturile şi telecomunicaţiile 

IEN Victor Axenciuc, Leontina 
Datcu 

43. Investiţiile brute în capitalul fix în 
industria mare din România inter-
belică 

IEN Gheorghe Dobre (coordona-
tor), Adrian Platon, Bogdan 
Vernescu 

44. Coşul şi bugetul de consum în 
România 

IEN C-tin Grigorescu (coordona-
tor), Maria Poenaru, Maria 
Molnar, Georgeta Dumitrescu 

45. Politica socială şi sistemul indica-
torilor sociali 

IEN Maria Poenaru 

46. Universalism şi selectivitate în 
acordarea prestaţiilor familiale în 
România. Comparaţii cu alte ţări 

IEN Constantin Grigorescu 

47. Finanţarea construcţiilor de locu-
inţe şi a lucrărilor edilitare 

IEN Vergiliu lordache 

48. Tratatul de Uniune Europeană - 
proces definitoriu în contextul 
geopolitic 

IEM Colectivul "Ţări dezvoltate cu 
economie de piaţă" 

49. Piaţa comună în perspectiva anu-
lui 2000 

IEM Cornel Albu, Eugen An-
dreescu 

50. Libera circulaţie a bunurilor şi 
capitalurilor între România şi Re-
publica Moldova 

IEM Colectivul "Ţări est-europene" 

51. Rolul sectoarelor public şi privat 
în strategia economiilor ţărilor 
dezvoltate şi în curs de dezvol-
tare 

IEM Colectivul "Probleme globale" 
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Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 
52. Politica investiţiilor străine, factor 

de stimulare a creşterii 
economice 

IEM Colectivul "Probleme globale" 

53. Perspectivele dezvoltării indus-
triei siderurgice pe plan mondial. 
Unele aspecte privind restruc-
turarea siderurgiei în România 

IEM Colectivul "Materii prime" 

54. Tendinţe privind aprovizionarea cu 
materii prime siderurgice pe plan 
mondial. Surse optime de asigu-
rare cu materii prime a României, 
în condiţiile economiei de piaţă 

IEM Colectivul "Materii prime" 

55. Politici energetice în ţările cu 
economie de piaţă 

IEM Petre Prisecaru şi Colectivul 
"Petrol-Chimie"  

56. Strategii de dezvoltare a indus-
triei chimice în ţările est-europene 
în contextul trecerii la economia 
de piaţă 

IEM Colectivul "Petrol-Chimie" 

57. Conjunctura internaţională a prin-
cipalelor pieţe de mărfuri. Per-
spective. Studii trimestriale pe ur-
mătoarele grupe de produse: Pro-
duse siderurgice, metale neferoa-
se şi preţioase; Ţiţei, produse pe-
troliere, intermediari petrochimici, 
materiale plastice, cauciuc, uree; 
Produse agroalimentare, materii 
prime agricole nealimentare 

IEM Colectivul "Petrol-Chimie", 
"Materii prime" şi "Bunuri de 
consum" 

58. Direcţiile şi componentele proce-
sului de restructurare a agricul-
turii în Polonia 

IEM Lucia Iordache 

59. Rezultatele programelor de re-
structurare aplicate în industria 
textilă şi de îmbrăcăminte în 
Franţa 

IEM Anemaria Pop, Magdalena 
Cristescu 

60. Unele aspecte ale restructurării în 
industria vest-europeană a mo-
bilei 

IEM Mihaela Bălţatu 

61. Analiza evoluţiilor recente ale 
procesului de creare a pieţei 
unice comunitare şi incidenţa 
acestuia asupra agenţilor 
economici din industria chimică 

IEM Colectivul "Petrol-Chimie" 
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62. Experimentul integrării regionale 
şi subregionale pe plan interna-
ţional - element de reper pentru 
integrarea dintre România şi Re-
publica Moldova 

IEM Colectivul "Ţări est-europene" 

63. Proiecţii privind dinamica princi-
palilor indicatori macroeconomici 
ai României (Studiu final) 

IEN Dorin Jula, Valeria Pop, Lu-
creţia Alexandru, Roxana 
Iftimie, Camelia Minetos 

64. Metode şi tehnici utilizate în şti-
inţa 
regională 

IPE Gabrieia Frenţ, Ileana Dumi-
trescu, Ioana Munteanu, Dan 
Mihăilă, Eugen Dobreanu 

65. Proiecţii macroeconomice privind 
consumul final (total, al populaţiei 
şi Guvernamental) 

IPE Maria Scarlat, Victor Stoica, 
Marioara Iordan, Mihaela 
Ionescu, Vladimir Calmuschi, 
Daniela Ghiea 

66. Model macroeconomic agregat IPE Marin Comşa, Ionel Florescu, 
Cornelia Scutaru, Mădălina 
Dogaru, Angela Găburici, 
Carmen Păuna, Daniela Con-
stantinescu, Maria Cămară 

67. Perspective ale reformei în pe-
rioada de tranziţie la economia de 
piaţă 

ICRISI Corneliu Russu, Dan Vasile, 
Lucian Croitoru 

68. Posibilităţile de asigurare a 
economiei naţionale cu energie şi 
resurse minerale în condiţiile in-
tegrării României cu Republica 
Moldova 

ICRISI Viorica Răducanu, Marina 
Bădileanu, Marius Bulearcă 

69. Restricţii şi condiţionări ale dez-
voltării complementare a poten-
ţialului economic al României şi al 
Republicii Moldova 

ICRISI Elena Moise, Lucian Albu, 
Anca Petrovici, Luiza Is-
ăcescu 

70. Modelarea economiei naţionale: 
Construirea blocului "Energetica"

ICRISI Marius Bulearcă, Marina 
Bădileanu 

71. Adaptarea mecanismului eco-
nomic la cerinţele stabilizării şi 
relansării creşterii economice 

ICRISI Alexandru Mihăilescu, Rox-
ana Bob, Valentin Lazea, 
Radu Serbulescu, Mihaela 
Cimpoeaşu, Lucica Crăciun, 
Alina Ghită, Doina Tătaru 

72. Obiective şi comportamente ale 
societăţilor comerciale pe acţiuni 
în perioada de tranziţie la 
economia de piaţă 

ICRISI Ruxanda Isaic-Maniu, Dan 
Vasile, Emil Stan, Daniela 
Mitran, Victor Pătruiescu, 
Valentin Popescu 
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Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 
73. Comportamente ale întreprinder-

ilor mici private în perioada de 
tranziţie la economia de piaţă 

ICRISI Daniel Mărguş, Corneliu 
Russu, Mariana Vania, Nona 
Chilian 

74. Politici de stabilizare şi restruc-
turarea întreprinderilor - o per-
spectivă financiară 

ICRISI Lucian Croitoru, Ramonal 
Bratu, Ileana Farmache, Cris-
tian Bogdan, Anişoara Ulce-
luse, Gica Grossu 

75. Politici şi instrumente economico-
financiare pentru aplicarea siste-
mului de gestiune economică a 
resurselor naturale 

ICRISI Viorica Răducanu, Marius 
Bulearcă, Marina Bădileanu, 
Cristian Sima 

76. Restructurarea sectoarelor energe-
tic şi de exploatare a resurselor na-
turale şi retehnologizarea acestora

ICRISI Viorica Răducanu, Cristian 
Sima, Angela Filip, Cornelia 
Neagu, Wilhelm Salater 

77. Politici mezo şi microeconomice 
în cadrul procesului de restruc-
turare industrială 

ICRISI Olga Mihăescu, Nicoleta Hor-
nianschi, Gheorghe Manea, 
Victor Platon. Rodica Miroiu, 
Sabin Muscalu, Nicoleta 
Odae, Daniela Antonescu 

78. Armonizarea politicilor mac-
roeconomice cu ajustarea struc-
turală în vederea realizării unei 
economii competitive 

ICRISI Lucian Albu, Vasile Dan, Au-
relia Sutaru, Valentin Lazea 

79. Fundamentarea economică a 
modernizării infrastructurii trans-
porturilor şi telecomunicaţiilor 

ICRISI Minai Stoica, Radu Şer-
bulescu, Daniel Fistung 

80. Stadiul actual al dezvoltării agri-
culturii şi industriei alimentare. 
Obiective, direcţii şi mijloace de 
acţiune pentru continuarea refor-
mei în sectorul agro-alimentar 

IEA Dumitru Dumitru (Coordona-
tor) 

81. Nivelul şi structura ofertei de pro-
duse agricole: un posibil model 
de analiză a proiecţiilor ofertei 

IEA Simona Bara, Minodora 
Moldovan 

82. Formarea de capital în agricultură 
- resurse, factori determinativi şi 
dimensiuni 

IEA Filon Toderoiu 

83. Variabilele macroeconomice cu 
funcţie de reglare a pieţelor agri-
cole 

IEA Anca Berindei, Camelia Şer-
bănescu, Sabina Toader, Ilea-
na Târlea, Cristina Eşanu, Va-
rujan Magharian, Liviu Mate-
escu, Lucian Luca, Gabriela 
Nedelcu 
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Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 

84. Concepte şi strategii microecono-
mice ale reformei în agricultură. 
Studiu colectiv de sinteză 

IEA Dinu Gavrilescu, Constantin 
Bolocan, Violeta Florian, Le-
ontin Savin, Aurelia Sârbu 

85. Analiza comparativă a potenţialu-
lui economic agroalimentar al 
României şi Republicii Moldova 

IEA Mariana Mânăstireanu 

86. Pieţele produselor 
agroalimentare 

IEA Mihaela Costea, Angeia 
Popescu, Valeriu Sima, 
Mariana Grodea, Daniela Gi-
urcă, Adela Stratina 

87. Concepte şi strategii microecono-
mice ale reformei în agricultură. 
Studii transversale şi de caz 

IEA Dinu Gavrilescu (Coordona-
tor) 

88. Posibilităţi de aplicare a noului 
sistem de contabilitate în cadrul 
societăţilor comerciale agricole 

IEA Gheorghe Bănăţeanu 

89. Structuri agrare şi sistemul de 
producţie. Studiu de caz 

IEA Maria Tomescu 

90. Structuri socio-ocupaţionale ale 
forţei de muncă din gospodăria 
rurală. Studiu de caz 

IEA Luiza Toma 

91. Paritatea veniturilor şi calitatea 
vieţii rurale 

IEA Monica Staicu 

92. Capitalizarea exploataţilor agricole IEA Leontin Savin 
93. Cooperarea şi asocierea în agri-

cultură, modele occidentale 
IEA Eugen Burcea 

94. Activitatea de valorificare şi des-
facere a producţiei agricole în 
perspectiva tranziţiei 

IEA Marin Ion 

95. Diagnosticul regional al zonei de 
munte din judeţul Suceava 

IEA Mihai Ibănescu, Doina Geor-
gescu, Camelia Toma, Mihai 
Dumitru 

96. Managementul exploataţiei agri-
cole - concepte, evoluţii, perspec-
tive. Particularităţi manageriale 
ale exploataţiei agricole familiale. 
Studiu de caz 

IEA Elena Sima, Marioara Rusu 

97. Pluriactivitatea şi comportamentul 
economic 

IEA Violeta Florian 

98. Analiza politicilor fiscale şi buge-
tare in perioada 1990- 1992 şi 
schiţarea liniilor directoare ale 
acestora pentru viitorul apropiat 
1993-1995 

IFPPV Gheorghe Manolescu, Ion 
Soare 
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Nr.crt. Titlul lucrării Institutul Participanţi 
99. Evoluţia preţurilor in perioada 

1990-1992 şi perspectivele aces-
tora (lucrare elaborată în colabo-
rare cu Departamentul de Evo-
luţie a Preţurilor şi Protecţia Con-
curenţei) 

IFPPV Marin Popescu, Ioan Predoi, 
Oprea Vasiloiu 

100. Puncte de vedere privind evoluţia 
şi perspectivele unor fenomene 
economico-sociale din România 

IFPPV Ion Soare, Gheorghe 
Manolescu, Marin Popescu, 
Oprea Vasiloiu, Cili Bugean 
Liana Popescu, Iolanda 
Petrini 

101. Modelul de stimulare a dezvoltării 
economiei naţionale. Studiu 
privind Blocul financiar 

IFPPV Maria Bârsanu, Dorina An-
toni, Gheorghe Manolescu 

102. Armonizarea sistemului fiscal şi 
bugetar din România şi Republica 
Moldova, în perspectiva integrării 
şi unificării economice 

IFPPV Ion Soare, Gheorghe 
Manolescu 

103. Sistemul monetar şi bancar în 
perspectiva integrării cu Repub-
lica Moldova 

IFPPV Ion Soare, Dorina Antoni, 
Gheorghe Ghigeanu 

104. Politici fiscal-bugetare orientate 
spre relansare economică şi 
asigurarea echilibrului bugetar 

IFPPV Gheorghe Manolescu, Florin 
Bălăşescu, Elena Stoenescu, 
Cristina Nicodinovici, Adriana 
Negoiţă, Florica Oprişan, 
Elena Popa, Stere Popescu 

105. Preţurile şi echilibrul economic în 
perioada de tranziţie la economia 
de piaţă; racordarea la preturile 
mondiale 

IFPPV Marin Popescu, Ioan Predoi, 
Oprea Vasiloiu, Liana Pope-
scu, Iolanda Petrini 

106. Evoluţia preţurilor şi restruc-
turarea economiei; relaţia costuri 
- preturi - curs de schimb 

IFPPV Oprea Vasiloiu, Felicia Mi-
hăilă, Cili Bugean, Caroîina 
Chilom, Măria Belii 

107. Variabile monetare în perioada 
tranziţiei; dobânda şi sistemul 
său; inflaţia şi dinamica masei 
monetare 

IFPPV Costin Kiriţescu, Dorina An-
tohi, Gheorghe Ghigeanu, 
Tiberiu Niţă 

108. Tranziţia şi formarea sistemului 
pieţelor de capitaluri în economia 
românească 

IFPPV Ion Soare, Gheorghe Ghi-
geanu, Ligia Mărcuţă, Maria 
Bârsanu 

109. Evoluţii instituţionale şi funcţion-
ale în domeniul pieţei valutare 

IFPPV Ligia Mărcuţă, Maria Bâr-
sanu, Liliana Dumitru, Ileana 
Niţă 
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110. Cursul de schimb şi datoria pub-

lică internă şi externă; adaptarea 
şi eliminarea restricţiilor şi dis-
criminărilor în formarea cursului 
valutar 

IFPPV Ligia Mărcuţă, Liviu Andrei, 
Maria Bârsanu 

111. Estimarea cheltuielilor necesare 
întreţinerii unui student (studente) 
în România 

ICCV Gheorghe Barbu, Mihaela 
Teodorescu, Anca Postea 

112. Percepţia calităţii instituţiilor pub-
lice. Autoevaluarea stării de 
sănătate 

ICCV Andrei Novak 

113. Implicaţii psihologice şi psihoso-
ciale ale limbajului economic 
asupra tranziţiei şi reformei 

ICCV Petru Pânzaru 

114. Politicile culturale şi implicaţiile lor 
asupra calităţii vieţii 

ICCV Cornelia Costin 

115. Familia şi adaptarea la tranziţie în 
economia de piaţă 

ICCV Georgeta Ghebrea 

116. Alcool şi alcoolism din perspec-
tiva calităţii vieţii 

ICCV Emilia Popescu 

117. Ţiganii - între ignorare şi îngrijo-
rare 

ICCV Cătălin Zamfir, Elena Zamfir 
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ANEXA nr. 3 

Participarea institutelor la elaborarea termenilor  
din "Dicţionarul economic enciclopedic" 

Institutul Articolul (termene master) 
ICRISI Economia energiei (Viorica Răducanu) 

Marketing (Roxana Bob, Alina Ghiţă) 
Evaluarea întreprinderii (Anişoara Ulceluşe) 
Agent economic (Lucian Croitoru, Anişoara Ulceluşe) 
Teoria întreprinderii (Vasile Dan, Ruxanda Isac-Marin) 

IFPPV 
 

Cheltuieli (Liliana Popescu, Iolanda Petrini) 
Credit (Dorina Antoni) 
Datoria externă (Maria Bârsanu) 
Elasticitate (Cili Bugeanu) 
Datoria publică (Elena Stoenescu ) 
Cursul valutar (Liliana Dumitrescu) 
Contabilitate (Florin Oprişan) 
Deficit bugetar (Florin Bălăşescu) 
Buget (Cristina Nicodinovici) 
Impozit (Adriana Negoiţă) 
Management financiar (Stere Popescu) 
Analiză financiară (Gheorghe Manolescu) 
Cost (Liana Popescu, Iolanda Petrini) 
Concurenţă (Maria Belli) 
Cerere ( Oprea Vasiloiu, Felicia Mihăilă ) 
Ofertă ( Oprea Vasiloiu, Feiicia Mihăilă) 
Tarif (Carolina Chilom) 
Monedă (Gheorghe Ghigeanu) 
Piaţa valutară (Ligia Mărcuţă) 
Convertibilitate (Ileana Niţă) 

IEA Creditul agricol (Camelia Şerbănescu, Sabina Toader) 
Productivitatea muncii (Filon Todoroiu) 
Agricultura (Marin Popescu) 
Producţia agricolă (Simona Bara) 
Renta absolută (Valentin Bobatereţ) 
Riscul în agricultură (Gheorghe Ionesei, Kriztina Dobay) 
Subvenţii (Anca Berindei) Agricultura ecologică (Mariana Mănăsti-
reanu) Biotehnologii (Minodora Moldovan) Politici agroalimentare 
(Cecilia Alexandri) Impozitul Agricol (Radu Patachi, Ileana Târlea)  
Piaţa funciară (Marin Popescu) 

IEA 

Costul (colab. Constantin Secuieru) 
Preţurile produselor agricole (colab. Traian Lazăr) 
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Institutul Articolul (termene master) 

Cadastru; Organizarea teritoriului (colab. Ion Bold) 
"P.S. Aurelian" (colab. Grigore Butoi) 
Renta (colab. Ileana Stănescu) 
Cooperaţia rurală (colab. Letiţia Zahiu) 

IPE Prognoză economică (Cornelia Scutaru, Angela Găburici) 
Prospectivă economică (Cornelia Scutaru, Angela Găburici) Pre-
viziune economică (Cornelia Scutaru, Angela Găburici) Planificare 
(Cornelia Scutaru, Angela Găburici) Modelarea economică în 
domeniul agriculturii (Cornelia Scutaru, Angela Găburici) 

IEN Structura economică (George Georgescu) Dezvoltarea 
economică (George Georgescu) Indicatorul economic (Maria 
Simion) Accelerator (Nicolae Ruiu) Administraţia publică (Ovidiu 
Harbădă) Agregate macroeconomice (Nicolae Ruiu) Cerere agre-
gată (Nicolae Ruiu) Cheltuieli publice (Ovidiu Harbădă) Cheltuieli 
guvernamentale (Ovidiu Harbădă) Consum agregat (Nicolae 
Ruiu) Curba cererii (Doina Răchită) Curba ofertei (Doina Răchită) 
Curbe de indiferenţe (Doina Răchită) Dobândă, rata dobânzii 
(Mariana Malinschi) Echilibru (Aurelian Crăiţu) Formarea brută de 
capital (Mariana Malinschi) Funcţia de consum (Aurelian Crăiţu) 
Înclinaţia spre consum (Aurelian Crăiţu) 
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ANEXA nr. 4 

Studii operative privind problemele actuale ale economiei româneşti 
Nr. crt. Denumirea studiului Autorii Institutul 

1 Izolarea financiară Olga Mihăescu ICRISI 
2 Situaţia actuală şi căi de redresare a in-

dustriei prelucrătoare 
Olga Mihăescu ICRISI 

3 Condiţia actuală şi căi de redresare a ac-
tivităţii de recuperare a materialelor refo-
losibile 

Cristian Sima ICRISI 

4 Şomajul tinerilor Luminiţa Chivu, IEN 
5 Dezvoltarea activităţilor de servicii şi mică 

industrie in sectorul agroalimentar 
Diana Roşu IEN 

6 Reajustările structurale în condiţiile 
tranziţiei la economia de piaţă 

Florin Pavelescu IEN 

7 Politica de salarii Valentina Vasile IEN 
8 Reactualizarea unei legi economice de 

interes naţional 
Gheorghe 
Dobre 

IEN 

9 Opinii cu privire Ia posibile îmbunătăţiri 
ale activităţii administrative publice 

Ovidiu Harbădă ICCV 

10 Cu privire la unele măsuri pentru alimen-
tarea inflaţiei şi a deteriorării cursului valu-
tar 

Constantin Grigo-
rescu 

IEN 

11 Unele consideraţii cu privire la reformă Reghina Creţoiu IEN 
12 Consideraţii privind contribuţia serviciilor 

comerciale la redresarea economiei ro-
mâneşti 

Vergiliu Iordache IEN 

13 Continuitatea politicii economice protecţi-
oniste româneşti 

Eugen Gheorghi-
ţă 

IEN 

14 Procesul de privatizare în România şi po-
sibilităţile de îmbunătăţire a evoluţiei sale 

Romeo Constan-
tin 

IEN 

15 Ieşirea din criză şi tranziţia la economia 
de piaţă prin restructurarea aparatului 
productiv  

Mihail Dumitru IEN 

16 Criterii ale intervenţiei publice în econo-
mie 

Minai Ion IEN 

17 Conducerea reformei economice loan Bratu IEN 
18 Politica financiară a statului în perioada 

de tranziţie 
Doina Răchită IEN 

19 Propuneri pentru politica economică în 
perioada tranziţiei de piaţă 

Victor Axenciuc IEN 
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Nr. crt. Denumirea studiului Autorii Institutul 

20 Starea agriculturii şi evoluţii previzibile pe 
termen scurt 

Dumitru Dumitru 
(coordonator) 

IEN 

21 Starea conflictuală şi posibilităţile unui 
pact social 

Violeta Florian IEA 

22 Randamentul discursului politic Victor Stoica IPE 
23 Perspectivele realizării unei agriculturi 

comerciale 
Angela Găburici IPE 

24 Agricultura Marioara Iordan IPE 
25 Rolul statului în crearea condiţiilor nece-

sare dezvoltării economiei de piaţă în 
România 

Daniela Ghica IPE 

26 Integrarea europeană Camelia Minetas IPE 
27 Integrarea europeană Roxana Iftimie IPE 
28 Principalele coordonate ale strategiei poli-

ticii teritoriale în etapa actuală 
Gabriela Frenţ IPE 

29 Proiecţii ale principalilor indicatori macro-
economici până în anul 2010 

Marin Comşa, 
Dorin Jula, Ionel 
FIorescu, Mădăli-
na Dogaru, Vale-
ria Pop, Dana 
Constantinescu 

IPE 

30 Probleme ale procesului inflaţionist Cornelia Scutaru IPE 
31 Politica monetară în perioada de tranziţie Victor Stoica IPE 
32 În legătură cu problema procesului 

inflaţionist 
Lucreţia Alexan-
dru 

IPE 

33 Considerente privind investiţiile străine 
directe şi transferul de tehnologii 

Marcel Moldo-
veanu 

IEM 

34 Consideraţii privind eficientizarea schim-
burilor economice internaţionale ale Ro-
mâniei 

Maria-Magdalena 
Popescu 

IEM 

35 Rolul activităţii antreprenoriale în dezvol-
tarea economică 

Marcel Moldo-
veanu 

IEM 

36 Măsuri pe termen scurt pentru majorarea 
exporturilor de produse ale industriei con-
structoare de maşini 

Ecaterina Stăncu-
lescu 

IEM 

37 Restructurarea industriei siderurgice ro-
mâneşti si optimizarea exportului 

Octavian Rădu-
lescu 

IEM 

38 Unele măsuri în perioada de tranziţie la 
economia de piaţă 

Daniela Liuşnea, 
Mihaela Dumitra-
na 

IEM 

39 Program (iniţiativă) de promovare agresi-
vă a exportului României 

Nicolae Nistores-
cu 

IEM 
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Nr. crt. Denumirea studiului Autorii Institutul 
40 Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici 

si mijlocii 
Daniel Mărguş, 
Mariana Vania 

ICRISI 

41 Reforma întreprinderii Emil Stan ICRISI 
42 Relaţia dintre preţuri şi taxa pe valoarea 

adăugată 
Alexandru 
Mihăilescu 

ICRISI 

43 Dezechilibrul preţ - producţie în industrie Lucian Albu ICRISI 
44 Protecţia mediului împotriva poluării in-

dustriale 
Gheorghe 
Manea 

ICRISI 

45 Blocajul financiar Cristian Drăgan ICRISI 
46 Propuneri pentru îmbunătăţirea exportului 

şi pentru stabilizarea cursului valutar 
Maria Bârsanu 
Ligia Mărcuţă 

IFPPV 

47 Privatizarea, fondul proprietăţii de stat, 
fondul proprietăţii private, reeficientizarea 
procesului, confuzii manifestate 

Tiberiu Cătălin 
Niţă 

IFPPV 

48 Rata dobânzii în contextul tranziţiei Liviu Andrei IFPPV 
49 Introducerea unor noi instrumente de poli-

tică economico-financiară în vederea 
creşterii resurselor valutare şi bugetare 

Ileana Niţă IFPPV 

50 Analiza agriculturii, funcţionare, rezultate, 
propuneri 

Iolanda Petrini, 
Liana Popescu 

IFPPV 

51 Propuneri privind unele măsuri necesare 
stabilizării economiei în etapa actuală 

Cili Bugean IFPPV 

52 Inflaţia Cili Bugean IFPPV 
53 Blocajul financiar - problematică şi soluţii Liliana Dumitru IFPPV 
54 Problema sindicatelor Cătălin Zamfir ICCV 
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ANEXA nr. 5.1 

Manifestări ştiinţifice desfăşurate în anul 1993 

Data Tema 
Institutul Naţional de Cercetări Economice 

18 februarie Integrarea economică cu Republica Moldova 
25 februarie Dicţionar economic enciclopedic 
10 martie Organizarea activităţii de traducere a unor dicţionare din 

limbi străine 
6 aprilie Aspecte tehnice cu privire la traducerea Enciclopediei 

Economice Franceze 
27 aprilie Analiza scenariilor economice elaborate pe baza modelului in-

put-output şi a metodelor de programare liniară 
10 mai Deşeurile - restricţii sau stimulent al dezvoltării 
24-25 mai Cercetări recente - teoretice şi empirice în domeniul economic. 

Posibilităţi de aplicare la procesul tranziţiei. Simpozion interna-
ţional româno-suedez. 

31 mai Studiul comportamentului consumatorului utilizând produsele 
program "MATHCAD" şi "SAMPLER". 

2-3 iunie Alternative si opţiuni în procesul reformei 
29 iunie Economia paralelă. Probleme de definire si metodologie 
30 iunie Analiza seriilor de date utilizând pachete specializate 
30 iunie Importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii în tranziţia la economia 

de piaţă 
6 iulie Problemele strategiei reformei economice 
16-17 iulie Ţările din Europa Centrală şi de Est şi integrarea general euro-

peană 
7-8 septembrie Probleme economice în perspectivă europeană. Simpozion in-

ternaţional româno-spaniol 
25 octombrie Economia paralelă. Seminar ştiinţific organizat în colaborare cu 

Secretariatul de Stat pentru Reformă. 
31 octombrie -3 
noiembrie 

Tranziţia la economia de piaţă. Seminar româno-japonez or-
ganizat în colaborare cu Universitatea din Kobe 

3 noiembrie Firma în economia de piaţă. Sesiune de comunicări ştiinţifice 
organizată în colaborare cu Universitatea din Lund, Suedia şi 
Academia de Studii Economice, Bucureşti. 

30 noiembrie -3 
decembrie 

Integrarea economică a României cu Republica Moldova. Sim-
pozion ştiinţific organizat în colaborare cu Academia Română, 
Academia de Studii Economice - Chişinău, Academia de Studii 
Economice - Bucureşti şi Fundaţia Internaţională Hanns Seidel. 

8 decembrie Economia paralelă. Consfătuire - dezbatere. 
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Data Tema 
13-17 decembrie "How to select and work with a consultant". Curs de pregătire 

profesională organizat în colaborare cu Academia Internaţională 
pentru Educaţie şi Dezvoltare din Luxemburg. 

17-1 decembrie Analiza input-output şi echilibrul general în perioada tranziţiei la 
economia de piaţă în ţările est-europene. Seminar ştiinţific inter-
naţional organizat în cadrul programului ACE - PHARE 
1993/1994. 

Institutul de Economie Naţională 
27 ianuarie Privatizarea 
9 februarie Costul securităţii sociale în România 
16 februarie Costul social al locuirii (habitatului) în perioada de tranziţie 
18 februarie Populaţia şi forţa de muncă în spaţiul sud-est european 
19 februarie Opiniile privind tranziţia în ţările central şi est-europene precum 

şi în unele ţări asiatice 
23 februarie Costul social al sistemului de protecţie a copilului 
25 februarie Structuri ale forţei de muncă în ţările sud-est europene. Conver-

genţe şi complementaritate 
10 martie Probleme ale evaluării proiectelor de cercetare şi a cercetărilor 

în sistemul C-D 
12 martie Durata muncii. Costul forţei de muncă în spaţiul sud-est euro-

pean 
20 martie Cu privire la starea de sănătate a populaţiei 
22 martie Economia României în context european, 1947 
24 martie Politica dezvoltării durabile în contextul tranziţiei spre economia 

de piaţă 
25 martie Aspecte teoretico-metodologice ale măsurării proceselor şi 

fenomenelor sociale 
5-7 mai Zilele de studii şi cercetări economice franco-române 
1 iunie Rolul statului în perioada de tranziţie la economia de piaţă 
14-5 iunie Tranziţia de la politica ştiinţei şi tehnologiei la politica inovării 
24 iunie Modalităţi de conservare a resurselor în perspectiva dezvoltării 

durabile. Valorificarea deşeurilor şi subproduselor 
7 iulie Măsuri de politică financiară şi monetară în unele ţări europene. 

Piaţa muncii: ocupare, flexibilitate, dezvoltare umană 
27 iulie Aparatul guvernamental în România interbelică 
16 iulie Piaţa muncii: ocupare - flexibilitate, dezvoltare umană 
22 septembrie Situaţia economică si socială din Republica Moldova 
22 septembrie Cauzele şi consecinţele migraţiei internaţionale a forţei de 

muncă în cadrul României 
17 octombrie Rolul agenţilor economici la finanţarea securităţii sociale a fami-

liei 
15 octombrie Aspecte ale politicii salariale în Bulgaria 
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Data Tema 

22 octombrie Restructurarea întreprinderilor în contextul privatizării 
22 octombrie Probleme ale modificării sistemelor de securitate socială în Eu-

ropa Centrală si de Est 
5 noiembrie Rolul transferurilor sociale în redistribuirea veniturilor familiale 
16 noiembrie Coordonate ale reformării în domeniul cercetării ştiinţifice în pe-

rioada de tranziţie 
22 noiembrie Raportul între stat si întreprinderi în perioada de tranziţie 

Institutul de Economie Mondială 
15 ianuarie Restructurarea industriei textile şi de îmbrăcăminte în Asia de 

Sud-Est 
29 ianuarie Investiţiile străine în ţările est-europene 
15 februarie Perspectivele economiilor ţărilor dezvoltate în anul 1993-1994 
26 februarie Prognoza comerţului exterior românesc în anii 1993-1994 
16 martie Aspecte privind restructurarea industriei siderurgice în România 
30 martie Evoluţii şi tendinţe actuale în industria constructoare de maşini 

pe plan mondial 
29 aprilie Integrarea economicii internaţională. Puncte de reper pentru in-

tegrarea dintre România si Republica Moldova 
14 mai Tendinţele pieţei internaţionale a uraniului 
21 mai Tendinţele privatizării în ţările în curs de dezvoltare 
8 iunie Probleme valutare în spaţiul ex-sovietic. Evoluţia şi perspec-

tivele rublei 
21 iunie Lărgirea CEE - proces de actualitate 
7 iulie Restructurarea industriei rulmenţilor. Direcţii şi orientări pentru 

restructurarea industriei româneşti de profil 
21 octombrie Optimizarea exportului românesc de produse siderurgice având 

în vedere perspectivele integrării vest- europene. 
25 noiembrie Evoluţii recente pe principalele pieţe ale construcţiei de maşini 

pe plan mondial. Strategii ale principalilor producători pentru 
adaptarea la noile tendinţe ale pieţei mondiale 

10 decembrie Integrarea vest-europeană - Orizont 2000 
21 decembrie Concepte si realităţi în evoluţia procesului de privatizare 

Institutul de Cercetare a Relaţiilor Interramuri si a Structurilor Industriale 
20 ianuarie Adaptarea mecanismului economic la cerinţele stabilizării si re-

lansării creşterii economice (I) 
21 ianuarie Comportamente ale întreprinderilor mici private în perioada de 

tranziţie (I) 
26 ianuarie Politici şi instrumente economico-financiare pentru aplicarea 

sistemului de gestiune a resurselor naturale (I) 
26 ianuarie Restructurarea sectoarelor energetic şi de exploatare a re-

surselor naturale si retehnologizarea acestora (I) 
28 ianuarie Politici mezo şi microeconomice în cadrul procesului de restruc-

turare industrială (I) 
28 ianuarie Armonizarea politicilor macroeconomice cu ajustarea struc-

turală în vederea realizării unei economii competitive 
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Data Tema 
28 ianuarie Fundamentarea economică a modernizării infrastructurii trans-

porturilor si telecomunicaţiilor 
25 februarie Politica de stabilizare şi de restructurare a întreprinderii (I) 
15 iunie Cerinţe şi perspective ale modernizării infrastructurii transpor-

turilor 
15 iunie Adaptarea funcţionării sistemului de telecomunicaţii la mecan-

ismele economice bazate pe relaţii de piaţă 
25 iunie Armonizarea politicilor macroeconomice cu ajustarea struc-

turală în vederea realizării unei economii competitive (II) 
25 iunie Politici mezo şi microeconomice în cadrul procesului de restruc-

turare industrială (II) 
28 iunie Politica de stabilizare şi restructurarea întreprinderilor - o per-

spectivă financiară (II) 
28 iunie Politici şi instrumente economico-financiare pentru aplicarea 

sistemului de gestiune economică a resurselor naturale si a en-
ergiei (II) 

29 iunie Obiective şi comportamente ale societăţilor comerciale pe acţi-
uni în perioada de tranziţie la economia de piaţă 

30 iunie Adaptarea mecanismului economic la cerinţele stabilizării şi re-
lansării creşterii economice (II) 

30 iunie Comportamente ale întreprinderilor mici private în perioada de 
tranziţie la economia de piaţă (II) 

Institutul de Prognoză Economică 
24 februarie Aspecte actuale ale disparităţilor economice şi sociale în terito-

riu 
26 februarie Consideraţii privind înzestrarea populaţiei cu unele bunuri de 

folosinţă îndelungată în perspectiva anului 2000 
5 martie Opinii privind starea actuală a activităţii de previziune mac-

roeconomică 
9 martie Abordarea analizelor previzionale în funcţie de orizontul de timp 
12 martie Analiza utilizării venitului disponibil cu ajutorul funcţiei consumu-

lui si a funcţiei economisirii 
6 aprilie Sistemul de analize previzionale pentru fundamentarea strate-

giilor si programelor economiei naţionale 
7 aprilie Reglementarea şi instituţionalizarea falimentului. Evaluarea ris-

cului de faliment. 
8 aprilie Identificarea judeţelor cu probleme economico-sociale acute 
26 mai Principalele corelaţii macroeconomice în perioada 1990-1992. 

Proiecţii macroeconomice pe termen mediu. 
14 octombrie Utilizarea metodelor matematice în elaborarea prognozelor 

economice (I) 
20 octombrie Proiecţii privind consumul final al populaţiei 
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Data Tema 

21 octombrie Utilizarea metodelor matematice în elaborarea prognozelor 
economice (II) 

28 octombrie Utilizarea metodelor matematice în elaborarea prognozelor 
economice (III) 

11-12 
noiembrie 

Demersul prospectiv în perioada actuală. Sesiune de comu-
nicări ştiinţifice. 

18 noiembrie Utilizarea metodelor matematice în elaborarea prognozelor 
economice (IV) 

25 noiembrie Utilizarea metodelor matematice în elaborarea prognozelor 
economice (V) 

Institutul de Economie Agrară 
20 ianuarie Starea agriculturii si continuarea reformei 
19 februarie Metodologii de evaluare economică a pământului în economiile 

de piaţă modernă 
24 februarie Convergenţele legislative în domeniul reformelor economice în 

agricultura României şi a Republicii Moldova 
6 martie Economia agrară sau agricolă a României 
19 martie România, tară agrar-industrială? 
1 aprilie Evaluări conceptuale şi metodologice ale cercetărilor din anul 

1992 ale IEA 
2 aprilie Analiza economică sectorială în agricultură - sistem de indica-

tori, bază informaţională, unele aplicaţii 
30 aprilie Satul românesc 
19 octombrie Seminarul "Al VII-lea Congres al Asociaţiei Europene a Econo-

miştilor Agrarieni din septembrie 1993 de la Stresa -Italia", pe 
tema "Tranziţia la o economie agricolă integrată - un moment de 
referinţă al circulaţiei ideilor economice" 

10 decembrie Stimul şi inhibiţie în cercetare 
Institutul de Finanţe, Preturi şi Probleme Valutare 

7 ianuarie Factorii determinanţi ai stabilizării evoluţiei preţurilor 
25 februarie Cursul de schimb în România, 1990-1992: formare, evoluţie, 

consecinţe, comparaţii 
24 martie Ciclurile financiare ale firmei şi mecanismele de stabilizare ale 

acestora în condiţiile relansării unei economii de tranziţie 
28 aprilie Inflaţia în contextul tranziţiei 
20 mai Evoluţia indicilor preţurilor de consum în România. Prezent si 

perspective 
23 iunie Mecanisme explicative ale ajustării balanţei comerciale 
27 octombrie Politica bugetară şi fiscală în cadrul politicii macroeconomice 

orientată spre relansare 
24 noiembrie Liberalizarea cursului de schimb şi extinderea pieţei valutare în 

România. 
20 decembrie Costurile şi impactul lor asupra preţurilor în condiţiile tranziţiei ia 

economia de piaţă 
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Data Tema 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 

15 ianuarie Fenomenul pervers în cercetarea socială (I) 
22 ianuarie Impactul sexualităţii asupra calităţii vieţii 
29 ianuarie Politicile culturale si implicaţiile lor asupra calităţii vieţii 
12 februarie Fenomenul pervers în cercetarea socială (II) 
19 februarie Familia si tranziţia 
26 februarie Comunitatea de romi - studiu de caz 
12 octombrie Percepţia calităţii instituţiilor publice 
15 octombrie Autoevaluarea stării de sănătate 
22 octombrie Societatea românească si protecţia mediului 
29 octombrie Orientări ale cercetărilor sociologice în Ungaria 
5,12,19,26 no-
iembrie şi 3,10 
decembrie 

Protecţia socială şi tranziţia la economia de piaţă. 
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ANEXA nr. 5.2 

Principalele sesiuni ştiinţifice ale anului 1993 
 
Sesiunea de comunicări a INCE "Alternative şi opţiuni în procesul  

reformei", Bucureşti, 2-3 iunie 1993 
Sesiune plenară 
• Anghel Rugină - Itinerarii spirituale ale unui om de ştiinţă în căutarea 

unei noi paradigme 
- prof. dr. Gheorghe Dolgu - Institutul Naţional de Cercetări Economice 
• "Privatizarea în România. Realizări, dileme şi dificultăţi" 
- dr. Gheorghe ZAMAN, Institutul de Economie Naţională 
• "Macromodelul experimental al economiei româneşti" 
- acad. Emilian DOBRESCU, Institutul Naţional de Cercetări Economice 
• "Sistemul ştiinţă - tehnologie în contextul restructurării economiei româ-

neşti" 
- Steliana SANDU, Institutul de Economie Naţională 
• "Restructurarea întreprinderii - componentă a restructurării sectoriale. 

Incidenţe şi condiţionări" 
- Elena PELINESCU, Institutul de Economie a Industriei 
• "Formarea agriculturii durabile. Opţiuni pentru soluţionarea problemelor 

securităţii alimentare a României" 
- Dumitru DUMITRU, Institutul de Economie Agrară 
• "Opţiuni pentru o viitoare strategie energetică a României" 
- Petre PRISECARU, Mariana PAPATULICĂ, Institutul de Economie 

Mondială 
• " Alternative strategice aîe deficitului bugetar în perioada de tranziţie" 
- dr. Gheorghe MANOLESCU, Elena STOENESCU, Florin BĂLĂŞESCU, 

Institutul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare 
• "Dimensiunea socială a tranziţiei la economia de piaţă" 
- prof.dr. Ioan MĂRGINEAN, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
 

Secţiunea I  
Ajustarea sectorială şi stabilizarea macroeconomică 

• "Pieţe de capital şi politici monetare în perioada de tranziţie" 
- Ion SOARE, Institutul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare 
• "Moneda şi inflaţia" 
- Dorina ANTOHI, Institutul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare 
• "Interdependenţa dintre mişcarea preţurilor şi evoluţia unor procese din 

economie" 
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- dr. Marin POPESCU, Ion PREDOI, Oprea VASILOIU, Institutul de Fi-
nanţe, Preţuri şi Probleme Valutare 

• "Cursul de schimb şi balanţa de plăţi" 
- Ligia MĂRCUTĂ, Institutul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare 
• "Consideraţii privind structura şi funcţiile bugetului de stat în condiţiile 

relansării economice" 
- Cristina NICODIMOVICI, Institutul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valu-

tare 
• "Creşterea economică în agricultură. Premise, resurse şi eficienţa 

alocativă" 
- Filon TODEROIU, Institutul de Economie Agrară 
• "Eficienţa energetică şi tranziţia la economia de piaţă" 
- dr. Viorica RĂDUCANU, Institutul de Economie a Industriei 
• "Principalele coordonate ale strategiei politicii teritoriale în etapa actuală" 
- Gabriela FRENŢ, Institutul de Prognoză Economică 
• "Agricultura şi inflaţia" 
- Cornelia SCUTARU, Institutul de Prognoză Economică 
- Lucian LUCA, Institutul de Economie Agrară 
• "Politici agricole şi influenţe asupra consumului agroalimentar" 
- dr. Simona BARA, Institutul de Economie Agrară 
 

Secţiunea a II-a 
Reforma economică şi dezvoltarea sectorului particular 

• "Comportamentul întreprinderilor în perioada de tranziţie" 
- dr. Corneliu RUSSU, Institutul de Economie a Industriei 
• "Aspecte comportamentale ale întreprinderilor particulare mici în peri-

oada de tranziţie" 
- Daniel MARGUŞ, Mariana VANIA, Nona CHILIAN, Institutul de Econo-

mie a Industriei 
• "Condiţionări obiective ale strategiei de produs nou în condiţiile specifi-

ce tranziţiei" 
- Oîga MIHĂESCU, Institutul de Economie a Industriei 
• "Subvenţionarea agriculturii între opţiunea politică şi constrângerea 

economică" 
- Anca BERINDEI, Radu PATACHI, Institutul de Economie Agrară 
• "Modele de comportament prin mecanismele pieţei şi prin intervenţia 

publică" 
- Violeta FLORIAN, Radu PATACHI, Institutul de Economie Agrară 
• "Terţializarea - catalizator al dezvoltării agroalimentare" 
- Dinu GAVRILESCU, Institutul de Economie Agrară 
• "Consumurile intermediare în perioada tranziţiei. Niveluri şi structuri" 
- Gheorghe AVRAMIŢĂ, Institutul de Economie Agrară 
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• "Oportunităţi pentru formarea unei pieţe a mediului înconjurător în Ro-

mânia" 
- Gheorghe MANEA, Institutul de Economia Industriei 
• "Perspective asupra reformei în domeniul serviciilor pentru populaţie" 
- Mariana STANCIU, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
 

Secţiunea a III-a  
Modelarea macroeconomică 

• "Model privind crearea şi utilizarea produsului intern brut" 
- Marin COMŞA, Ionel FLORESCU, Mădălina DOGARU, Institutul de 

Prognoză Economică 
• "Echilibrele economico-sociale ale economiei naţionale analizate prin 

prisma unui model extins al balanţei legăturilor dintre ramuri" 
- Petru FOMIN, Institutul Naţional de Cercetări Economice 
• "Scenarii alternative de evoluţie pe termen mediu elaborate cu 

macromodelul economiei naţionale" 
- Aurel CĂMARĂ, Cecilia VLĂSCEANU, Comisia Naţională de Prognoză 
• "Restricţia energetică în perioada de tranziţie" 
- Ştefan RĂGĂLIE, Sabin MUSCALU, Nona CHILIAN, Institutul de Eco-

nomie a Industriei 
• "Cerinţe de dezvoltare a structurii blocului social şi de integrare în 

macromodelul economiei naţionale" 
- dr. Hildegard PUWAK, Liviu BEGU, Institutul Naţional de Cercetări 

Economice 
• "Probleme privind starea actuală a activităţii de previziune macroeco-

nomică" 
- Dorin JULA, Valeria POP, Institutul de Prognoză Economică 
• "Problema informaţiei în procesul generării mecanismelor economiei de 

piaţă" 
- Radu ŞERBULESCU, Institutul de Economie a Industriei 
 

Secţiunea a IV-a  
Dimensiunea socială a tranziţiei 

• "Strategii de protecţie socială în perioada de tranziţie" 
- prof.dr. Cătălin ZAMFIR, Liviu MANEA, Institutul de Cercetare a Calităţii 

Vieţii 
• "Şomaj inflaţie - o provocare pentru ştiinţa economică" 
- dr. Constantin CIUTACU, Institutul de Economie Naţională • "Timp de 

muncă şi şomaj" 
- Laureana URSE, Mirela DÂMBEAN, Institutul de Cercetare a Calităţii 

Vieţii 
• "Măsuri de combatere a şomajului în perioada de tranziţie" 
- Mictad GÂRLAN, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
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• "Fenomenul sărăciei în perioada actuală" 
- Viorel GHEORGHE, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
• "Problematica disparităţilor teritoriale. Unele aspecte privind dezechili-

brele de dezvoltare economico-socială a judeţelor" 
- Ioana MUNTEANU, Institutul de Prognoză Economică  
• "Dialog şi conflict social" 
- Ion BOBOC, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
• "Disoluţia familiei prin divorţ în România. Evoluţie şi consecinţe social-

demografice" 
- Vergiliu IORDACHE, Institutul de Economie Naţională • "Cultură şi pro-

tecţie socială" 
- Cornelia COSTIN, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
 

Secţiunea a V-a 
Experienţe internaţionale privind tranziţia 

Probleme ale integrării economice 
• "Orientări ale reformei după Maastricht" 
- Ştefan MIHAI, Institutul Naţional de Cercetări Economice 
• "Piaţa Comună - orizont 2000" 
- Cornel ALBU, Eugen ANDREESCU, Institutul de Economie Mondială 
• "Similitudini şi diferenţe în perioada de tranziţie din Europa Centrală şi 

Orientală (l'acquis communautaire)" 
- prof. dr. Gheorghe DOLGU, Institutul Naţional de Cercetări Economice 
• "Modelul japonez şi cel sud-coreean - puncte de reper pentru strategia 

dezvoltării în România" 
- dr. Nicolae NISTORESCU, Institutul de Economie Mondială 
• "Dimensiunea imperativă a integrării economice a Republicii Moldova 

cu România" 
- dr. Nicolae BELLI, Institutul de Economie Agrară 
• "Stadiul actual al reformei în ţările din centrul şi estul Europei" 
- dr. Romulus PALADE, Institutul de Economie Mondială  
• "Stadiul comparativ al reformei în republicile sovietice" 
- Daniela LIUŞNEA, Institutul de Economie Mondială 
• "Caracteristicile reformelor agrare în ţările estice (bariere, limite). Coo-

peraţia, o posibilă perspectivă pentru România" 
- Constantin BOLOCAN, Institutul de Economie Agrară 
 

Simpozionul româno-spaniol 
"Probleme economice în perspectivă europeană",  

Bucureşti, 7-8 septembrie 1993 
• Deschiderea simpozionului 
- prof. univ. Constantin IONETE, Director General al Institutului Naţional 

de Cercetări Economice. 
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- Excelenţa Sa Antonio ORTIZ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 

al Spaniei la Bucureşti. 
- dr. José Casaguana GIBERT, Decan - Preşedinte al Reial Academia de 

Doctors din Barcelona. 
• O Europă comună pentru secolul XXI 
- dr. José Casaguana GIBERT, Decan - Preşedinte al Reial Academia de 

Doctors din Barcelona. 
• De la asociere la integrare în comunităţile europene. 
- Ştefan MIHAI, Institutul Naţional de Cercetări Economice 
• Economia României în perspectiva anului 2000. Proiecţii ale principali-

lor indicatori macroeconomici. 
- Marin COMŞA, Ionel FLORESCU, Mădălina DOGARU, Institutul de 

Prognoză Economică. 
• Particularităţi şi determinări ale inflaţiei în economiile în tranziţie. 
- Ion SOARE, dr.Gheorghe MANOLESCU, dr. Marin POPESCU, Institu-

tul de Finanţe, Preţuri şi Probleme Valutare. 
• Moneda unică, faza finală în procesul de integrare comunitară. 
- prof. Luis Tomas Diez de CASTRO, Universidad Complutense de Ma-

drid. 
• Rolul zonelor libere în integrarea economică. 
- Emilian M. DOBRESCU, Academia Română. 
• Efectele economice ale integrării europene. 
- prof. Dr. Emilio SOLDEVILLA, Universidad del Pais Vasco. 
• Unele aspecte privind reforma economică în ţări aflate în tranziţie. 
- dr. Rodica RĂDULESCU, Institutul de Economie Mondială. 
• Repercusiunile în întreprinderile spaniole mici şi mijlocii, derivate din in-

tegrarea Spaniei în Comunitatea Europeană. 
- prof. dr. Camilo Prado FREIRO, Universidad de Vigo, Barcelona. 
• Relaţia monopol - integrare europeană pentru industria prelucrătoare 

românească. 
- Olga MIHĂESCU, Institutul de Cercetare a Relaţiilor Interramuri şi a 

Structurilor Industriale. 
• Coordonate manageriale ale reformei economice. 
- dr. Ioan BRATU, Marcela NANEŞ, Mihai ION, Institutul de Economie 

Naţională. 
• Contextul şi mecanismele politicii sociale în România, 
- dr. Cătălin ZAMFIR, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. 
• Creativitatea ca suport al concurenţei viitoare în noua Europă.  
- prof. dr. Jaime Gil ALJULA, Reial Academia de Doctors. 
• Dezechilibre în dezvoltarea regională din România şi Spania.  
- Dorin JULA, Institutul de Prognoză Economică. 
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Simpozionul ştiinţific 
"Integrarea Economică a României cu Republica Moldova. 

Concepte, Strategii şi Politici" 
Bucureşti, 30 noiembrie - 3 decembrie 1993 

• Şedinţă plenară 
• Cuvânt de deschidere 
- prof.dr. Constantin lonete, director general, INCE 
• Cuvinte de salut 
- acad. Mihail Drăgănescu, preşedinte al Academiei Române 
- Teodor Meleşcanu, Ministru de Externe şi preşedinte al Comitetului in-

terministerial pentru relaţiile României cu Republica Moldova 
- dr. Gheorghe Efros, Adjunct al Ministrului Economiei din Republica 

Moldova 
- acad. Nicolae N. Constantinescu, Secretar general al Academiei Ro-

mâne, preşedinte AGER 
- Horst Kossack, Reprezentant rezident al Fundaţiei Hanns Seidel la Bu-

cureşti 
- prof. dr. Paul Bran, Rector ASE, Chişinău 
- prof. dr. Constantin Bărbulescu, Rector ASE, Bucureşti, membru co-

respondent al Academiei Române 
 

Secţiunea I 
Concepte şi strategii de integrare macro şi microeconomice 

• Condiţii şi obstacole in procesul de integrare economică a celor două 
state româneşti. 

- prof. dr. Serghei Chircă, Prorector ASE, Chişinău 
• Strategii în domeniul integrării economice internaţionale  
- prof. dr. Constantin Popescu, ASE, Bucureşti 
• Concepţia modelului dezvoltării economico-sociale a Republicii Moldova 
- dr. Victor Ciobanu, director ICE, Chişinău 
• De ce integrare şi nu reîntregire, acum?  
- prof. dr. Nicolae Belii, IEA - INCE 
• Premise istorice ale integrării Republicii Moldova cu România  
- prof. dr. Vasile Bozga, ASE, Bucureşti 
• Evaluări ale economiei României şi Republicii Moldova în perioada 

1989-1992. 
- dr. Angela Găburici, cercetător ştiinţific, IPE - INCE 
• Experienţe recente şi acţiuni de perspectivă fn colaborarea 

CENTROCOOP şi BANKOOP din România cu agenţi economico-bancari din 
Republica Moldova 

- dr. Ioan Vetrineanu, Preşedinte CENTROCOOP-România 
• Consecinţe ale dezechilibrelor regionale asupra proceselor de Integrare 

economică 
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- dr. Dorin Jula, cercetător ştiinţific, IPE-INCE 
• Cercetarea ştiinţifică - sursă de avuţie şi domeniu al integrării Republicii 

Moldova cu România 
- drd. Mariana Andrei, BIOTEHNOS S.A., Bucureşti; 
- dr. Victor Tuţuc, Director general al Institutului Naţional al Viei şi Vinu-

lui, Chişinău; 
- dr. Boris Găină, Director ştiinţific al Institutului Naţional al Viei şi Vinului, 

Chişinău. 
• Agenţi economici integratori din România şi Republica Moldova. Studiu 

de caz. 
- dr. Valentin Bohatareţ, cercetător ştiinţific IEA, Iaşi 
• Crearea spaţiului economic intraromânesc. 
- prof. dr. Vasile Cucu, Universitatea Bucureşti  
- drd. Aurel Stejaru, INCEF, Chişinău 
• Zone economice libere: caracteristici şi potenţial integrator  
- dr. Dan Anistoroaiei, INCEF, Chişinău 
• Susţinerea integrării intraromâneşti între opţiune politică şi necesitate 

economică. 
- drd. Aurel Stejaru, şef laborator, INCEF, Chişinău 
• Particularităţi ale integrării economice a republicilor ex- sovietice cu ţări-

le din Europa de Est. 
- dr. Vladimir Gavriliţă, cercetător ştiinţific ICE, Chişinău 
• Sistem de simulare a funcţionării economiei de piaţă. 
- dr. Silvestru Maximilian, cercetător ştiinţific ICSEA, Chişinău; Pavel 

Mâţu, cercetător ştiinţific, INCEF, Chişinău. 
 

Secţiunea a II-a 
Reformele economice şi integrarea Evaluări ale tranziţiei  

şi strategii privind continuarea reformelor 
• Privatizarea şi restructurarea economiei în România. Potenţial bi şi mul-

tilateral de cooperare economică internaţională. 
dr. Gheorghe Zaman, director IEN - INCE 
• Strategia structurală în economia Republicii Moldova,  
dr. Pavel Cojocaru, director CSPP, Chişinău 
• Dezvoltarea economică durabilă şi reforma structurală în România. Ma-

ria Simion, cercetător ştiinţific, IEN - INCE 
• Condiţii şi cerinţe privind stabilizarea economiei în Republica Moldova. 
dr. Anatol Caraganciu, şef de secţie, INCEF - Chişinău 
• Problematica actuală a migraţiei internaţionale a forţei de muncă, dr. 

Constantin Ciutacu, director ştiinţific, IEN - INCE 
• Coordonate manageriale ale reformei economice  
dr. Ion Bratu, şef sector, IEN - INCE; 
Mihai Ion, cercetător ştiinţific, IEN - INCE;  
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Marcela Naneş, cercetător ştiinţific, IEN - INCE. 
• Privatizarea în România şi Republica Moldova: similitudini şi deosebiri. 
Eugen Gârlă, şef de laborator, INCEF - Chişinău; 
Elizabeta Munteanu, cercetător ştiinţific, INCEF - Chişinău. 
• Cooperarea internaţională tehnico-ştiinţifică a României în perioada 

tranziţiei sale la economia de piaţă. 
Steliana Sandu, şef sector IEN - INCE 
• Integrarea mediului ambiant în mecanismele economiei de piaţă în 

România. 
Sorin Dinu, cercetător ştiinţific, IEN - INCE 
• Principalele probleme din sfera nivelului de trai al populaţiei din Româ-

nia şi Republica Moldova. 
dr. Gheorghe Barbu, cercetător ştiinţific ICCV - INCE; 
Emilian Ftomov, cercetător ştiinţific, INCEF - Chişinău. 
• Constante ale politicii sociale de tranziţie în Europa Centrală şi răsări-

teană. 
Emilian Popescu, cercetător ştiinţific, ICCV - INCE 
• Evoluţia costului şi calităţii vieţii în Republica Moldova în anii 1992-

1993. 
Vlad Agafiţa, şef secţie, INCEF - Chişinău; 
Maria Năstase, cercetător ştiinţific, INCEF - Chişinău 
• Evoluţia populaţiei şi fenomenelor demografice în Republica Moldova. 
Lidia Ciobanu, cercetător ştiinţific, INCEF - Chişinău 
• Probleme ale fazei incipiente a privatizării în Republica Moldova. Vla-

dimir Măcar, cercetător ştiinţific, CSPP - Chişinău 
• Direcţii de perfecţionare a metodologiei de determinare a principalilor 

indicatori ai calităţii vieţii în scopul comparabilităţli internaţionale. 
Ion Voinea, cercetător ştiinţific, ICCV - INCE; Anca Postea, cercetător 

ştiinţific, ICCV - INCE; Vladimir Agafiţa, cercetător ştiinţific, INCEF - Chişinău. 
 

Secţiunea a III-a 
Alternative şi opţiuni ale integrării în domeniul Industriei şi energeticii 

• Posibilităţi de asigurare a economiei naţionale cu energie şi materii 
prime în condiţiile integrării economice a României cu Republica Moldova. 

dr. Viorica Răducanu, cercetător ştiinţific, ICRISI - INCE 
• Potenţialul actual de resurse minerale al României şi al Republicii Mol-

dova. 
drd. Marius Bulearcă, cercetător ştiinţific, ICRISI - INCE 
• Formarea sistemului energetic unic, ca bază a integrării economice,  
dr. ing. Ilie Timofte, cercetător ştiinţific, ICE - Chişinău 
• Integrarea sistemului energetic naţional al României cu cel al Republicii 

Moldova. Posibilităţi şi limite. 
ing. Marina Bădileanu, cercetător ştiinţific, ICRISI - INCE 
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• Structuri industriale: potenţiale şi complementaritate 
ing. Nicolae Radu Pan Halipa, Preşedinte al Asociaţiei Culturale Pro Ba-

sarabia şi Pro Bucovina 
• Participarea capitalului privat la integrarea economică: experienţe şi 

perspective investiţionale ale UGIR 
dr. George Păunescu, Preşedinte - UGIR 
• Rolul telecomunicaţiilor în apropierea economică dintre România şi Re-

publica Moldova. 
drd. Radu Şerbulescu, ICRISI - INCE 
• Armonizarea şi dezvoltarea infrastructurii transporturilor între România 

şi Republica Moldova. 
Mihai Stoica, cercetător ştiinţific, ICRISI - INCE; Daniel Fistung, cercetă-

tor ştiinţific, ICRISI - INCE. 
• Facilităţi şi dificultăţi în intensificarea fluxurilor de bunuri industriale din-

tre România şi Republica Moldova. 
Elena Moise, cercetător ştiinţific, ICRISI - INCE; Anca Petrovici, cercetă-

tor ştiinţific, ICRISI - INCE; Luiza Isăcescu, cercetător ştiinţific, ICRISI - INCE. 
 

Secţiunea a IV-a 
Structuri agrare şi agroalimentare: potenţial şi convergenţe integratoare 

• Ştiinţa agricolă din spaţiul românesc; contribuţii la integrarea 
sectorului agroalimentar. 
dr. Cornel Răuţă, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

din România 
• Ferma ţărănească în sistemul reformelor economice, din perspectiva 

integrării. 
dr. Mircea Ciumara, Director Generai Adjunct INCE 
• Patronatele agricole din România şi rolul lor 
dr. ing. Mihail Cojocaru, Preşedinte al Federaţiei Patronatelor Agricole 

din România - FPAR. 
• Competitivitate, forţele pieţei şi alternative de politici agrare. Cu privire 

specială la ajustarea sectorului agroalimentar în România şi Republica Moldo-
va. 

Dumitru Dumitru, Director IEA - INCE 
• Strategia dezvoltării agriculturii din Republica Moldova şi posibilităţile 

de convergenţă cu economia agroindustrială din România. 
dr. Simion Certan. Director ICSEA - Chişinău 
• Evaluări comparative ale potenţialului de producţie agricol în România 

şi Republica Moldova din perspectiva integrării lor agroalimentare. 
prof. dr. Dumitru Teaci, membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. 
• Riscul în sectorul agroalimentar din Republica Moldova. dr. Victor 

Moroz, Director Adjunct ICSEA - Chişinău 
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• Pieţele agricole şi consolidarea sistemului lor instituţional. Radu 
Patachi, Director Adjunct IEA - INCE 

• Evoluţia tehnologiilor agricole în condiţiile privatizării. Tudor Bajura, 
ICSEA - Chişinău 

• Privatizarea în agricultura României prin transfer şi creştere. Implicaţii 
asupra integrării economice cu Republica Moldova. 

prof.dr. Marin Popescu, cercetător ştiinţific, IEA - INCE 
• Proprietatea şi reforma sectorului agrar. Angela Alexei, cercetător ştiin-

ţific, INCEF- Chişinău 
• Agricultura: receptoare şi furnizoare de capital. dr. Filon Toderoiu, cer-

cetător ştiinţific, IEA - INCE 
• Reforma agrară şi utilizarea forţei de muncă. 
Ion D. Vasilaşcu, cercetător ştiinţific, ICSEA - Chişinău 
• Posibilităţi şi limite ale agriculturii ecologice în spaţiul economic româ-

nesc. 
Mariana Mânăstireanu, secretar ştiinţific, IEA - INCE 
• Deservirea tehnică in condiţiile restructurării complexului agroindustrial. 

Andrei F. Leşcu, cercetător ştiinţific, ICSEA - Chişinău 
• Management şi marketing în complexul agroindustrial 
Cornelia I. Tărâţă, cercetător ştiinţific, ICSEA - Chişinău 
 

Secţiunea a V-a  
Politici financiare, bancare si monetare 

• Politici monetare şi bancare în procesul tranziţiei la economia de piaţă. 
drd. Ion Soare, Director IFPPV - INCE; 
drd. Gheorghe Ghigeanu, cercetător ştiinţific, IFPPV - INCE. 
• Concepte şi perspective de integrare monetară a României cu Republi-

ca Moldova. 
Cornel Guţu, şef laborator, INCEF - Chişinău 
• Similitudini şi diferenţe ale sistemelor fiscal-bugetare din România şi 

Republica Moldova 
Cristina Nicodinovici, cercetător ştiinţific, IFPPV - INCE  
• Relaţiile valutare în mecanismele integrării economice a Republicii 

Moldova cu România 
Valentina Fetiniuc, cercetător ştiinţific, INCEF - Chişinău 
• Evoluţia preţurilor în România în condiţiile tranziţiei interne şi ale con-

textului internaţional. 
dr. Marin Popescu, cercetător ştiinţific IFPPV - INCE;  
Oprea Vasiloiu, cercetător ştiinţific, IFPPV - INCE. 
• Cerinţe şi direcţii de acţiune pentru stabilizarea situaţiei financiare din 

Republica Moldova. 
dr. Gheorghe Iliadi, cercetător ştiinţific, CSPP - Chişinău 
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• Baze de date distribuite de indicatori macroeconomici ai sistemului de 

conturi naţionale. 
dr. Pavel Cojocaru, Director CSPP - Chişinău; 
Anatol Culicovschi, cercetător ştiinţific, CSPP - Chişinău;  
Dorian Druciac, cercetător ştiinţific, CSPP - Chişinău;  
Ştefan Novac, cercetător ştiinţific, CSPP - Chişinău;  
Alexandru Spac, cercetător ştiinţific, CSPP - Chişinău. 
• Tendinţe inflaţioniste în perioada de tranziţie la economia de piaţă în 

Republica Moldova 
Maria Cebotari, cercetător ştiinţific, CSPP - Chişinău 
• Comportamentul financiar al agenţilor economici într-un mediu econo-

mic în dezechilibru destructurant 
dr. Gheorghe Manolescu, cercetător ştiinţific, IFPPV - INCE 
• Regim valutar şi curs de schimb în perioada de tranziţie  
drd. Ligia Mărcuţă, cercetător ştiinţific, IFPPV - INCE;  
Ileana Niţă, cercetător ştiinţific, IFPPV - INCE. 
• Liberalizarea preţurilor şi eliminarea subvenţiilor: etape, mecanisme, 

consecinţe. 
dr. Ioan Predoi, cercetător ştiinţific, IFPPV - INCE 
• Crearea pieţei valutare şi de capital în Republica Moldova drd. Ghena-

die Ciobanu, ASE, Bucureşti 
 

Secţiunea a VI-a 
Relaţiile economice externe ale României şi 

Republicii Moldova în procesul integrării 
• Integrarea economică a României - Republica Moldova: concept şi per-

spective în context european. 
dr. Nicolae Nistorescu, Director IEM - INCE 
• Posibilităţi de penetrare competitivă a Republicii Moldova pe piaţa 

mondială. 
dr. doc. Valentin Osadcii, şef de secţie, INCEF-Chişinău 
• Integrarea economică intraromânească în contextul internaţional actual. 

prof. dr. Gheorghe Dolgu, cercetător ştiinţific, INCE 
• Europa - Orizont 2000. Modalităţi de integrare a României şi Republicii 

Moldova în complexul european. 
Cornel Albu, şef sector IEM - INCE; 
Eugen Andreescu, cercetător ştiinţific IEM - INCE. 
• Evoluţii economice actuale din spaţiul ex-sovietic şi Moldova Daniela 

Liuşnea, cercetător ştiinţific IEM – INCE 
• Integrarea energetică în Europa. Implicaţii pentru România şi Republica 

Moldova 
Petre Prisecaru, şef de sector IEM - INCE; 
Mariana Papatulică, cercetător ştiinţific, IEM - INCE. 
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• Dezvoltarea schimburilor economice între România şi Republica Mol-
dova. dr. Romulus Palade, şef sector IEM - INCE; 

Mihaela Dumitrana, cercetător ştiinţific, IEM - INCE. 
• Relaţiile economice dintre România şi Republica Moldova în contextul 

proceselor de reformă din Europa Răsăriteană. 
prof. dr. Nicolae Sută, ASE Bucureşti; lector dr. Dumitru Miron, ASE Bu-

cureşti. 
• Integrarea economică a statelor române comparativ cu iniţiativele de in-

tegrare din sud-estul Asiei. 
Marin Frâncu, şef sector IEM - INCE 
• Repere latino-americane pentru strategia integrării economice a Româ-

niei cu Republica Moldova. 
dr. Rodica Rădulescu, cercetător ştiinţific, IEM - INCE 
• Relaţiile economice intraromâneşti în contextul integrării regionale şi 

subregionale. 
Marcel Moldoveanu, şef de sector IEM - INCE 
• Specificitatea integrărilor economice concomitente  
drd. Ştefan Minai, Director General Adjunct INCE 
 

Şedinţă plenară: Închiderea lucrărilor 
• Sinteza dezbaterilor 
Raportori pe secţiuni: Nicolae Belli, Gheorghe Zaman, Vasile Dan, Dumi-

tru Dumitru, Ion Soare, Nicolae Nistorescu 
• Cuvânt de încheiere a lucrărilor 
dr. Didina Ţăruş, Director INCEF - Chişinău  
prof. dr. Constantin Ionete, Director general INCE 
• Întâlniri ale economiştilor din Republica Moldova cu mass-media eco-

nomică. 
 

Seminarul ştiinţific internaţional 
"Analiza input-output şi echilibrul general în perioada de tranziţie la eco-
nomia de piaţă în ţările est-europene", Bucureşti, 17-18 decembrie 1993 

• Cuvânt de deschidere 
prof. dr. Constantin IONETE, Director general INCE. 
prof. dr. Paul G. HARE, coordonator program PHARE, Director CERT - 

Edinburgh, Marea Britanie 
• Dezvoltări recente ale modelului HUMUS, de echilibru general  
prof. dr. Erno ZALAI, prorector al Universităţii de Ştiinţe Economice, 
Budapesta, Ungaria 
• Model de echilibru general pentru economia romanească  
drd. Constantin CIUPAGEA, INCE. 
• Competitivitatea industrială in economia românească  
drd. Petru FOMIN, INCE. 
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prof. dr. Paul G. HARE, Director CERT - Edinburgh, Marea Britanie 
• Politici industriale în România şi în Ungaria 
prof. dr. Paul G. HARE, Director CERT - Edinburgh, Marea Britanie 
• Privatizarea în România dr. Aurelian Dochia, INCE 
• Un nou model de echilibru general pentru Comunitatea Economică Eu-

ropeană - GEME 3 
prof. Pantelis Capros, Universitatea Tehnică din Atena, Grecia 
• Impactul dezvoltării sectoriale asupra balanţei comerciale  
drd. Constantin CIUPAGEA, INCE. 
• Matricea contabilităţii sociale în România in anii 1990 şi 1991  
drd. Florina TĂNASE, Director, Comisia Naţională de Statistică  
drd. Clementma UNGUREANU, Director adjunct, Comisia Naţională 
de Statistică 
• Model global de cuantificare a inflaţiei şi a economiei ascunse  
dr. Lucian - Liviu ALBU, secretar ştiinţific INCE. 
• Model de estimare a impactului energetic şi ecologic în perioada 
tranziţiei 
drd. Ştefan Răgălie, consilier RENEL dr. George Georgescu, INCE 
• Strategia continuării programului 
prof. dr. Paul G.HARE, Director CERT - Edinburgh, Marea Britanie  
drd. Constantin CIUPAGEA, INCE. 
drd. Ştefan Răgălie, consilier RENEL 
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ANEXA nr. 6 

Deplasări în străinătate ale cercetătorilor din INCE 
din care  Total 

zile/ 
om 

SUA An-
glia 

Italia Franţa Dane-
marca

Suedia Cehia
şi Slo-
vacia 

Repu-
blica 

Moldova 

Ger-
mania 

Total zile/om, 
din care: 5865 605 990 1677 1048 216 511 426 187 205 
- Stagii de 

cercetare, 
burse 4978 599 875 1582 1020 195 462 121  124 

- Manifestări 
ştiinţifice 752 6 65 95 16 21 49 305 134 61 

- Vizite de 
documen-
tare 135  50  12    53 20 
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INTRODUCERE 

Resursele naturale şi energia, constituie restricţii principale în fundamen-
tarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. Utilizarea raţio-
nală a materiilor prime şi energiei, implicit a resurselor naturale atrase în circui-
tul economic, reducerea volumului de deşeuri industriale toxice ca şi reciclarea 
materialelor refolosibile constituie, de fapt, elemente fundamentale în strategiile 
de dezvoltare a unei ţări, mai ales atunci când aceasta nu dispune de un po-
tenţial natural necesar. De aceea, adoptarea unui anumit sistem de gestiune 
economică a resurselor naturale reprezintă, de fapt, o decizie de politică eco-
nomică, care, la nivel macroeconomic se reflecta în rezultatele economico-
financiare obţinute de diferiţii agenţi economici care exploatează şi utilizează 
aceste resurse. 

România, deşi dispune de un potenţial diversificat de resurse naturale, 
datorită faptului că acestea sunt insuficiente din punct de vedere cantitativ şi de 
calitate inferioară (conţinut redus de elemente utile, condiţii grele de exploatare 
etc.), trebuie să apeleze la import pentru asigurarea necesarului de energie şi 
materii prime. În aceste condiţii obiectivul principal ale programului de cerceta-
re „GESTIUNEA RESURSELOR NATURALE ŞI A ENERGIEI ÎN CONDIŢIILE 
ECONOMIEI DE PIAŢĂ”, prevăzută a se desfăşura în perioada 1991-1993, l-a 
constituit, în principal, definirea, proiectarea, delimitarea ariei de cuprindere 
precum şi a pârghiilor economico-financiare necesare pentru implementarea 
unui sistem de gestiune eficientă a resurselor naturale, pe tipuri de resurse, 
atât la nivel naţional, cât şi la nivelul agenţilor economici utilizatori.  

Premisele care au stat la baza cercetărilor noastre pentru identificarea 
principalelor probleme ce trebuie luate în considerare la studierea posibilităţilor 
de gestiune economică a resurselor naturale în condiţiile economiei de piaţă, 
au fost următoarele: 

a) Tranziţia de la economia centralizată la economia de piaţă, perioadă 
pe care o parcurge în prezent România, care presupune transformarea structu-
rală a organizării, conducerii şi desfăşurării întregii activităţi economice. Des-
centralizarea economică, proces amplu şi complex, constituie, de fapt, cursul 
firesc al evoluţiei economiei româneşti pentru alinierea sa la principiile, regulile 
şi mecanismele de funcţionare ale economiilor ţărilor dezvoltate. În acest sens, 
o importanţă deosebită se acordă, în cazul gestiunii resurselor naturale, identi-
ficării nivelului până la care trebuie să se facă descentralizarea ei, ca atare, să 
se stabilească modul în care trebuie eşalonate competenţele decizionale ale 
diverşilor agenţi economici. 

b) Descentralizarea şi reorganizarea întregii economii care are influenţe-
le deosebite şi asupra sistemului de gestiune economică a resurselor naturale. 
De exemplu, în locul celor trei ministere care gestionau resursele minerale, şi a 
unui număr mare de centrale industriale, s-a înfiinţat, în cadrul Ministerului In-
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dustriei, Departamentul Minelor şi Geologiei (care are în componenţă 8 regii 
autonome şi 6 societăţi comerciale) şi regiile autonomeROMGAZ şi 
ROMPETROL. Regiile autonome sunt înfiinţate pe tipuri de substanţe minera-
le, au personalitate juridică şi se autoadministrează. Unităţile miniere care 
compun regiile şi societăţile comerciale, la rândul lor, au întreaga libertate de 
acţiune în ceea ce priveşte stabilirea programului de producţie, a modalităţilor 
de realizare a acestuia, stabilirea principalilor indicatori economico-financiari, 
forţa de muncă necesară etc. 

c) Tipul de proprietate asupra terenurilor cu resurse naturale. Astfel, bo-
găţiile subsolului, conform art. 135 al 4 din Constituţia României1, aparţin statu-
lui, care, deţine, totodată şi monopolul asupra exploatării lor, ceea ce presupu-
ne un sistem condus de gestiune economică a acestor resurse. Deşi exploată-
rile miniere şi schelele petroliere au posibilitatea să-şi stabilească singure nive-
lul producţiei, totuşi, produsele miniere şi resursele energetice sunt în continua-
re dirijate de către stat. De asemenea, statul deţine monopolul şi asupra pro-
ducţiei şi distribuţiei energiei electrice, precum şi asupra producţiei de masă 
lemnoasă obţinută prin exploatarea a 80% din terenurile silvice. 

d) Patrimoniul natural de resurse este diversificat, România dispunând 
de o paletă largă de substanţe minerale (caracterizate prin conţinut redus de 
elemente utile şi/sau condiţii dificile de exploatare), de resurse forestiere apre-
ciabile (27% din teritoriul ţării este ocupat de păduri de brad, stejar, fag etc., 
ceea ce înseamnă un potenţial anual de aproximativ 15 mil. m.c. masa lem-
noasă) şi de un potenţial hidrologic ce poate fi amenajat atât pentru obţinerea 
hidroenergiei, cât şi, pentru irigarea terenurilor agricole. 

e) Existenţa unui anumit potenţial tehnic pentru extracţia şi prepararea 
resurselor minerale ca şi pentru obţinerea lemnului necesar industriei prelucră-
toare. De asemenea, există un potenţial apreciabilde capacităţi de producţie 
pentru producţia şi distribuţia energiei electrice. 

f) Premise organizatorice date de necesitatea proiectării unui sistem in-
formaţional-decizional de gestiune economică a resurselor naturale, ţinând 
seama de raporturile noi create între agenţii economici şi piaţă, care devine 
principala pârghie de echilibru între producţia şi consumul de materii prime şi 
energie. O asemenea abordare implică modalităţi diferite de acţiune, mai ales 
că, datorită epuizării sau scăderii calităţii zăcământului se pune problema în-
chiderii anumitor unităţi miniere sau trecerii lor în conservare, ceea ce presu-
pune acţiuni coordonate atât pentru vânzarea sau realocarea utilajelor existen-
te, cât şi pentru redistribuirea sau reconvertirea forţei de muncă spre alte pro-
fesii sau meserii. 
                                                           
1 „Bogăţiile de orice natura ale subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul aerian, apele cu po-

tenţialul energetic valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea te-
ritorială, resurse naturale ale zonelor economice şi ale platoului continental, precum şi alte 
bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţilor publice”, Constituţia Români-
ei, publicat în ziarul „Adevărul” din 23.XI. 1991, pag.3.  
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Pe baza acestor premise, ne-am stabilit coordonatele majore ale concep-

ţiei sistemului de gestiune economică a resurselor naturale (SGERN), şi anu-
me: 

a. Legăturile existente între informaţiile, deciziile şi acţiunile specifice sis-
temului de conducere. După, aprecierea noastră, SGERN atât la nivel naţional, 
cât şi la nivelul fiecărei unităţi economice trebuie considerat ca un sistem de 
conducere dinamic şi complex. Acest sistem, din punct de vedere al elemente-
lor componente, poate fi analizat ca fiind format, pe de o parte, din mai multe 
tipuri de resurse, fiecare cu specificul său, iar, pe de altă parte, din mai multe 
subsisteme (instituţional, informaţional, decizional) între care există legături 
multiple şi care necesită acţiuni diferite. Totodată, SGERN poate fi analizat şi 
din ambele puncte de vedere luându-se în considerare, în acest sens, pentru 
toate tipurile de resurse, următoarele aspecte: 

− multitudinea informaţiilor, circuitelor informaţionale, procedurilor şi mij-
loacelor de informare; 

− posibilitatea luării deciziilor în funcţie de aceleaşi criterii de evaluare şi 
pe baza unor algoritmi de judecată asemănători; 

− formarea unor modalităţi specifice de acţiuni comune şi crearea ca-
drului legislativ-normativ şi organizatoric adecvat. 

b. Asigurarea raţională a necesarului de materii prime şi energie într-o 
anumită proporţie din producţia internă. În aceste condiţii se pune problema 
menţinerii în funcţiune numai a acelor unităţi economice care prin exploatarea 
unor zăcăminte sau terenuri agro-silvice obţin cel puţin un profit minim. Totoda-
tă, este necesară menţinerea în exploatare a unor zăcăminte de resurse con-
siderate „resurse strategice” pentru economie. 

c. Utilizarea în cât mai mare măsură a capacităţilor de producţie existen-
te ca şi modernizarea lor, în special a celor care sunt necesare pentru exploa-
tarea zăcămintelor de petrol, gaz şi cărbune. De fapt, în industria extractivă 
există capacităţi mari de producţie care, în anumite cazuri din motive obiective 
sunt subiective, nu sunt folosite la întregul lor potenţial. Un exemplu semnifica-
tiv îl reprezintă exploatarea în carieră a lignitului, din zăcămintele existente în 
bazinul Olteniei. Din punct de vedere al dotării, producţia de lignit ar putea fi 
dublat la aceste exploatări în carieră, dar, lipsa unor materiale (de exemplu, 
covoarele de cauciuc la bazinele transportate) sau a unor piese de schimb la 
excavatoarele mari, face ca aceste capacităţi de producţie să fie subutilizate. 

d. Necesitatea asigurării unui raport echilibrat între producţia anuală ob-
ţinută prin exploatarea zăcămintelor sau a terenurilor forestiere şi cea care, s-
ar putea realiza prin atragerea în circuitul productiv a unor noi perimetre. Exis-
tenţa unui asemenea echilibru se pune în mod cu totul deosebit pentru exploa-
tarea resurselor forestiere, a căror refacere necesită o perioadăt de 50 până la 
100 ani. Totodată, în cazul resurselor minerale epuizabile s-a pus problema 
proiectării unui sistem elastic de gestiune a lor, care să îmbine nevoia prezer-
vării resurselor naturale şi ale exploatării lor judicioase cu cea a respectării 
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principiilor economice. Cu alte cuvinte durata de exploatare a unor zăcăminte 
este strâns legată de limita tehnico-economică de atragere a lor în circuitul 
economic. 

e. Existenţa rentei atât în industria extractivă, cât şi în silvicultură şi a 
modului cum ea este reflectată în preţurile resurselor naturale (problemă puţin 
abordată în literatura de specialitate în ţara noastră). Element constitutiv al pre-
ţurilor resurselor minerale, renta minieră poate fi însuşită atât de proprietarii 
terenurilor bogăţiilor subsolului, cât şi de cel ce exploatează un anumit zăcă-
mânt, (renta diferenţială şi cea mai mare parte a rentei de epuizabilitate sunt 
însuşite de către concesionarii, în cazul terenurilor concesionate şi de către 
stat când acesta exploatează zăcămintele din proprietatea sa). S-a menţionat, 
de asemenea, faptul că, preţul resurselor naturale implicit elementele sale con-
structive reprezintă instrumente principale necesare funcţionării eficiente a unui 
sistem de gestiune economică a acestor resurse. Raportul preţuri-costuri mar-
ginale reflectată, în esentă, eficienţa activităţilor productive concretizate prin 
dimensiunea profiturilor obţinute şi are un rol decisiv în adoptarea şi analiza 
sistemului de gestiune economică a resurselor naturale la cerinţele sistemului 
economic general. 

În final, menţionăm că, studiul din acest an „POLITICI ŞI 
INSTRUMENTE ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU APLICAREA 
SISTEMULUI DE GESTIUNE ECONOMICĂ A RESURSELOR NATURALE ŞI 
A ENERGIEI (SGERN) prezintă, în sinteză rezultatele cercetărilor efectuate în 
anii anteriori privind definirea SGERN, a limitelor sale de funcţionare până la 
nivelul fiecărui agent economic ca şi modalităţile, procedeele şi acţiunile nece-
sare pentru implementarea acestui sistem. 

 
 

Dr. Viorica Răducanu 
 
 
 
 
 



Capitolul 1 

MODALITĂŢI DE INTEGRARE A SGERN ÎN SISTEMUL 
ECONOMIC NAŢIONAL ŞI ÎN CEL AL AGENŢILOR 

ECONOMICI 

În literatura de specialitate1 nu s-a dat, până în prezent, o definiţie a ges-
tiunii economice a resurselor naturale, ci s-au făcut numai anumite referiri pri-
vind modalităţile de exploatare şi de utilizare raţională a diferitelor tipuri de re-
surse naturale. Cercetările efectuate ne-au dat posibilitatea analizării şi sinteti-
zării tuturor referirilor asupra acestei probleme, astfel încât nu se poate da o 
definiţie a gestiunii economice a resurselor naturale, concomitent cu prezenta-
rea elementelor specifice ale acesteia. 

După opinia noastră, GESTIUNEA ECONOMICĂ A RESURSELOR 
NATURALE reprezintă ansamblul de activităţi de organizare şi conducere a 
proceselor de identificare, evaluare, atragere în circuitul economic, exploatare 
şi utilizare cu maxima eficacitate a patrimoniului natural de resurse. 

Acest demers presupune abordarea sistemică a gestiunii economice a 
resurselor naturale, inclusiv a materiilor prime şi energiei ca părţi componente 
ale sistemului economic naţional şi, totodată, ca principale restricţii la stabilirea 
strategiilor de dezvoltare (de ansamblu) a economiei naţionale. 

La proiectarea şi implementarea SGERN s-a considerat necesară rezol-
varea apriori a următoarelor probleme2: 

− stabilirea volumului şi structurii patrimoniului naţional de resurse natu-
rale; 

                                                           
1 Vezi în acest sens, Fernand Baudhuin, Dictionnaire de l’economie contemporaine, Ed. 

Marabout Service, Veiviers-Belgique, 1978, pag. 127; Jesus Tharolla, Nicholas 
Pasquarelli, Nouveau dictionnaire economique et sociale, Ed. Sociales, Paris, 1981, pag. 
315; David W. Pearce, The Dictionary of modern economics, MacMillan Press, London, 
1981, pag. 267; J. Aubert Krier et cool-gestion de l’entreprise, PUF, Ed. Themis Paris, 
1971, Henri Tezenas du Moutcel, Dictionnaire des scientes de la gestion, Ed. Mame, Pa-
ris, 1972, pag. 166; Jacques et Philippe Vuitton, Nouveau lexique de l’economie, La 
documentation pratique, Paris, 1978, pag. 91; Dimitri D. Shinkin, Resources 
Developpement in Soviet Economy, din „Natural Ressources and International 
Developpement”, The John Hopkins Press, Baltimore, USA, 1964; Paul Wannacott and 
Ronald Wannacott, Economics, Third Editions, Mc. Graw-Hill Book, 1986, pag. 519-616; 
Pierre Noel Giraud, Geopollitique de l’energie et des matiers primieres, Institute de 
Recherches Internationales, Paris, 1989, pag 6-10; Thierry de Montbriall, La science 
economique ou la strategie des rapports de l’home vis-a-vis des ressources rares, Ed. 
Press Universitaire de France, 1988, pag. 212-215 etc.  

2 Aceste probleme au fost prezentate pe larg în studiile efectuate în anii 1991 şi 1992.  
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− conservarea resurselor naturale de care dispune România, în special 
a celor neregenerabile, în scopul menţinerii, pentru o perioadă relativ 
îndelungată, a unui raport favorabil între disponibilităţile (oferta) şi ne-
cesităţile (cererea) de energie şi de materii prime; 

− modul de stabilire a preţurilor la resursele naturale (luând în conside-
rare diferitele forme ale rentei miniere) şi influenţa acestora asupra 
preţurilor la materii prime şi energie; 

− stabilirea unui raport optim între costurile de producţie şi preţurile de 
livrare, în special în cazul produselor miniere, unde cheltuielile de 
producţie sunt foarte mari, şi pentru acoperirea lor se apelează la 
subvenţii de la buget; 

− tipul de proprietate asupra bogaţiilor solului şi subsolului; 
− calitatea şi circuitul informaţiilor între activităţile geologice, de exploa-

tare şi de prelucrare primară, în cazul resurselor minerale, sau între 
agricultura 

− industriile de prelucrare primară, în cazul resurselor agro-silvice. 

1.1. Prezentarea generală a SGERN 
Proiectarea şi organizarea SGERN, atât la nivelul economiei naţionale, 

cât şi la cel al agenţilor economici implică cunoaşterea şi respectarea următoa-
relor condiţii: 

− orice intrare şi orice ieşire de informaţii trebuie să fie controlabilă şi 
observabilă; 

− fluxul material şi cel energetic să poată fi examinat numai în calitate 
de purtător de informaţii; 

− în cadrul SGERN trebuie adoptate numai deciziile care conduc la mo-
dificarea modului de organizare anterioară a acestora; 

− nivelul de integrare al subsistemelor sale componente şi corelarea 
armonioasă a acestora determină funcţionalitatea SGERN; 

− luarea în considerare a elementelor specifice fiecărei resurse, ca şi pe 
cele ale unităţilor economice de exploatare şi prelucrare a acestora în 
vederea obţinerii produselor finale, determină modul de organizare al 
fiecărui SGERN. 

O atenţie deosebită la organizarea SGERN la nivelul unui agent econo-
mic trebuie acordată relaţiilor sale cu mediul economic ambiant1, intrările şi ie-

                                                           
1 Mediul ambiant include toate elementele exogene unei firme, de natură economică, tehni-

că, politică, demografică, culturală, ştiinţifică, organizatorică, juridică, psihologică, educaţi-
onală şi ecologică, ce marchează stabilirea obiectivelor strategice ale acesteia posibilităţile 
de obţinere a resurselor necesare, adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a lor (Vezi 
în acest sens, O. Nicolescu (coordonator) s.a. – Management, Editura Didactică şi 
Pedagocică, Bucureşti, 1992, pag. 45). 
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şirile constituind elementele exogene ale acestuia. Mediul economic ambiant 
exercită o gamă variată de influenţe asupra gestiunii economice a resurselor 
naturale, materiilor prime şi energiei prin intermediul unui complex de factori 
(Fig. 1.1.), dintre care cei mai relevanţi sunt cei economici, juridici, tehnici şi 
tehnologici, deoarece: 

1. Factorii economici1 – determinanţi pentru mediul economic al SGERN 
– au o influenţă deosebită asupra funcţionabilităţii acestuia în condiţiile specifi-
ce economici de piaţa când trebuie cunoscute tipologia mecanismelor concu-
renţiale proprii, precum şi riscurile2 pe care atât mediul naţional, cât şi cel in-
ternaţional le generează agenţilor economici. Trecerea la economia de piaţă, 
ca de altfel însuşi sistemul economiei de piaţă presupune totuşi o anumită in-
tervenţie a statului în gestiunea eficientă a resurselor naturale şi a energiei, 
prin pârghii economico-financiare adecvate mai ales în perioada de tranziţie 
(atunci când statul este încă principalul proprietar al bogăţiilor subsolului, pădu-
rilor şi sistemului energetic naţional). 

 

 

Fig. 1.1. Factorii mediului ambiant ce acţionează asupra SGERN 

                                                           
1 Factorii economici reprezintă ansamblul elementelor de natură economică (piaţă internă, 

piaţă externă, şi pârghiile economico-financiare utilizate) din mediul ambiant cu acţiuni di-
recte asupra activităţilor unei firme.  

2 J.Ch. Mathe enunţă cinci tipuri de riscuri generate de mediul ambiant: riscul politic, riscul 
economic, riscul economic, riscul juridic, riscul tehnologic şi riscul financiar (Vezi în acest 
sens, J.Ch. Mathe, Politique Generale de l Entreprise: Analyse et management 
strategique, Edition Economica, 1981, pag. 198).  
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2. Factorii juridici – îşi exercită influenţa atât la proiectarea SGERN (prin 
luarea în considerare a actelor normative privind organizarea şi funcţionarea 
regiilor autonome şi societăţilor comerciale, ca şi a nivelelor lor ierarhice supe-
rioare sau inferioare), cât mai ales, la implementarea şi funcţionarea acestuia, 
când trebuie cunoscute toate reglementările juridice în vigoare (în special a 
legislaţiilor privind resursele naturale şi energia).  

În accepţiunea noastră SGERN are caracteristicile specifice unui sistem 
de conducere, format din mai multe subsisteme (Fig. 1.2 şi tabelul 1.1) astfel: 

A - Subsistemul organizatoric (componenta de bază a sistemului de con-
ducere) este reprezentat, în principal, prin structura unităţilor economice care 
exploatează, prelucrează şi utilizează resursele naturale, materiile prime şi 
energia şi cuprinde două categorii de organizare formală (ansamblul elemente-
lor organizatorice ale sistemului) şi informală (totalitatea elementelor şi interac-
ţiunilor umane cu caracter organizatoric care se manifestă în mod spontan şi 
natural). De fapt, subsistemul organizatoric al SGERN constituie armătura de 
rezistenţă, prin caracteristicile sale constructive şi funcţionale, condiţionând 
sensibil eficacitatea acestuia. 

B - Subsistemul informaţional este reprezentat prin ansamblul informaţii-
lor, fluxurilor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor 
implicate de exercitarea funcţiilor procesului de conducere. Acest subsistem 
îndeplineşte mai multe funcţii dintre care, în cazul SGERN mai importante sunt 
funcţia decizională (care se realizează prin asigurarea ansamblului informaţiilor 
pentru proiectarea, fundamentarea şi implementarea SGERN) şi cea documen-
tară ( prin care se înregistrează şi vehiculează informaţiile respective). 

C - Subsistemul decizional este reprezentat prin ansamblul deciziilor 
adoptate şi aplicate atât la nivelul fiecărui agent economic (regie autonomă sau 
societate comercială din industria extractivă, de exemplu), cât şi la nivel naţio-
nal, constituind de fapt, sistemul de comandă ce reglementează ansamblul ac-
tivităţilor implicate. 

D - Subsistemul metode şi tehnici de conducere, care are un puternic ca-
racter metodologico-instrumentar ce contribuie la sporirea raţionalităţii şi, impli-
cit a eficienţei proceselor economice la nivelul fiecărei verigi organizatorice a 
SGERN. 

La proiectarea, organizarea şi funcţionarea SGERN la nivel naţional tre-
buie să se ţină seama de faptul că acesta include mai multe domenii de activi-
tate specifice fiecărei resurse, cu structuri organizatorice şi informaţionale pro-
prii (Fig. 1.3.), ceea ce impune respectarea unor anumite legităţi, după cum 
urmează: 

− stabilirea atribuţiilor şi competenţelor fiecărui agent economic al 
SGERN trebuie să se facă pe baza unei reale cunoaşteri atât a poten-
ţialului de resurse naturale şi energie, cât şi a infrastructurilor respec-
tive; 
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− delimitarea activităţilor nerentabile, subvenţionate de către stat, de ce-

le rentabile care conduc la obţinerea unor importante beneficii prin 
eforturi proprii; 

− menţinerea unor anumite autonomii funcţionale, a fiecărui agent eco-
nomic din cadrul SGERN chiar dacă aceştia au activităţi complemen-
tare; 

− substituirea unor anumite resurse naturale deficitare sau materii prime 
cu altele, trebuie să se bazeze pe o reală cunoaştere a caracteristici-
lor tehnice şi funcţionale ale celor noi, ca şi a eforturilor de obţinere a 
lor; 

− considerarea sistemului de gestiune economică a energiei în întregul 
sau ansamblu (exploatare-producere-distribuţie) nu numai din punctul 
de vedere al diferiţilor combustibili utilizaţi. 

 

 

Fig. 1.2. Elementele coonente ale SGERN 
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Tabelul 1.1 

Structura, criteriile de eficienţă şi caracteristicile generale ale SGERN 

Structura criterii 
de eficienţă şi 
caracteristici 

Forme concrete Trăsături specifice 

- Subsistemul instituţional (organiza-
toric) 

- Determinate de tipul re-
surselor naturale, de ca-
racterul lor respectiv pen-
tru sistemul economic 

- Subsistemul informaţional 
- Subsistemul decizional 

Structura 

- Subsistemul metodelor şi tehnicilor 
de conducere 

-Formează „coloana verte-
brală” a sistemului econo-
mic naţional 

- Limita tehnico-economică de ex-
ploatabilitate  

- Permit aprecierea oportu-
nităţii exploatării sau atra-
gerii în circuitul economic a 
unor resurse valutare 

- Calitatea produselor miniere şi a 
materiilor prime, conţinutul energetic 
etc. 

- Permit aprecierea eficien-
ţei obţinerii din producţia 
internă a anumitor materii 
prime 

Criterii de eficien-
ţă ale SGERN 

- Costurile de exploatare şi prelucra-
re 

- Permit aprecierea nivelu-
lui randamentului energetic 
etc. 

- Utilizarea eficientă şi raţională a 
energiei şi materiilor prime  
- Asigurarea resurselor naturale ne-
cesare generaţiilor viitoare.  

Funcţiile  
SGERN 

- Asigurarea unor criterii economice 
durabile şi echilibrate 

- Depind de tipul resurse-
lor, de locul şi rolul agenţi-
lor economici în structura 
sistemului economic naţio-
nal 

- Coerenţa şi eficienţa acti-
vităţilor fiecărui agent eco-
nomic este indispensabilă 
existenţei sale.  

Integralitate - Unitatea activităţilor agenţilor eco-
nomici care conferă acestora statu-
tul funcţional de bază în SGERN 

- Coordonarea activităţilor 
agenţilor economici de la 
bază cu cei de la nivelul 
ierarhic superior.  

Ierarhizare - Locul de muncă- mină/schelă/regie 
autonomă/societate comercială, Mi-
nisterul Industriei, guvern, parla-
ment. 

- Determinată de structura 
organizatorică existentă 
pentru exploatarea fiecărei 
resurse şi prelucrarea 
acesteia 
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Structura criterii 

de eficienţă şi 
caracteristici 

Forme concrete Trăsături specifice 

- Locul de muncă, ocol sil-
vic/ROMSILVA/ Ministerul Pădurilor 
şi Protecţiei Mediului Inconjurător, 
guvern, parlament. 
- Locul de muncă, ateli-
er/secţii/societate comercia-
lă/minister (pentru materii prime) 
- Locul de muncă, centrală electri-
că/RENEL/Ministerul Industri-
ei/guvern/parlament  

- Determină raporturi de 
supra, respectiv, subordo-
nare.  

- Dispoziţii şi decizii  - Indispensabile în condu-
cerea unităţilor economice. 

- Informaţii privind necesarul de ma-
terii prime şi energie  

Reglare şi 
autoreglare  

- Informaţii restrictive de control  

- Permit coordonarea sub-
sistemelor pe tipuri de re-
surse şi integrarea lor în 
SGERN. 

- Atragerea în circuitul economic a 
noi resurse naturale  

- Caracteristica determi-
nantă a unităţilor economi-
ce moderne.  

Dinamism 

- Creşterea posibilităţilor de asigura-
re din producţia internă a necesaru-
lui de energie şi de materii prime. 

- Determinat de modificări-
le produse în mediul poli-
tic, social, economic, ştiin-
ţific, tehnic şi tehnologic. 

- Modificarea programelor de pro-
ducţie în funcţie de cererea pieţei  

- Condiţionate de supleţea 
agenţilor economici  
- Strâns legate de dina-
mismul agenţilor econo-
mici. 

Adaptabilitate 

- Modificarea strategiilor de dezvol-
tare pe termen mediu şi lung. 

- Reclama multiple puncte 
de contact cu mediul. 
- Condiţionată de capacita-
tea de reglare şi autoregla-
re a agenţilor economici 

Stabilitate - Menţinerea unui program de pro-
ducţie relativ constant pe toată dura-
ta de exploatare al unui zăcământ, 
teren sau capacitate de producţie. - Interpretate în sens de 

„stabilitate dinamică”. 
- Determinată de raportul 
cerere/oferta de materii 
prime şi energie. 
- Motivează raţionalitatea 
existenţei SGERN  

Flexibilitate - Realizarea programelor de produc-
ţie în raport cu segmentul propus de 
asigurare a necesarului de materii 
prime şi energie.  

- Reclama un comportament 
adecvat de conducere.  
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Fig. 1.3. Schema bloc de circulaţie a informaţiilor în cadrul SGERN 

Sistemul naţional de gestiune economică a resurselor naturale în Româ-
nia este structurat pe cinci niveluri de decizie şi anume: a) parlamentar (adap-
tarea actelor normative specifice: legea minelor, legea petrolului, legea energi-
ei electrice, codul silvic şi legea fondului funciar); b) guvernamental; c) ministe-
rele (ale departamentelor de profil); d) regii autonome şi societăţile comerciale; 
e) unităţi economice productive (exploatări miniere – mine şi cariere, schele 
petroliere, fiale silvice teritoriale etc.). 

Pentru ca acest sistem să funcţioneze conform regulilor economiei de pia-
ţă, fiecare din cei cinci decidenţi trebuie să aibă atribuţii bine conturate, astfel în-
cât să se elimine eventualele suprapuneri (Fig. 1.4.). Astfel, politica de gestiune 
economică a resurselor naturale şi a energiei pe termen lung, trebuie stabilită de 
Parlament, printr-o legislaţie corespunzătoare, iar cea pe termen mediu de Gu-
vern, care este cel ce aprobă modul de asigurare a necesarului de materii prime 
şi energie. Guvernul decide de asemenea, pe baza documentaţiilor înaintate de 
Ministerul Economiei şi Finanţelor şi ministerele de profil, atât volumul rezervelor 
geologice care vor trebui atrase în circuitul economic şi/sau volumul masei lem-
noase ce va fi destinată prelucrării, cât şi continuarea activităţii la unităţile eco-
nomice nerentabile din industria extractivă care exploatează zăcăminte de sub-
stanţe minerale „strategice”, stabilind totodată şi mărimea subvenţiilor respective. 
La nivel guvernamental trebuie, de asemenea, să se ia şi decizia de închidere a 
unor unităţi economice nerentabile, stabilind totodată şi măsurile respective pen-
tru eliminarea efectelor economice şi sociale ale acestora. 
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În raport cu politica guvernamentală de gestiune economică a resurselor 

naturale, ministerele de profil sunt cele care stabilesc posibilităţile de acoperire 
din producţia internă a necesarului de materii prime şi energie pe baza docu-
mentaţiilor de la regiile autonome şi societăţile comerciale respective. 

Deoarece România nu-şi poate asigura din producţia internă resursele 
energetice şi marea majoritate a materiilor prime necesare, politica de gestiune 
economică a acestora, în perioada de tranziţie la economia de piaţă prezintă 
anumite particularităţi1 care îşi pun amprenta asupra ariei de cuprindere a 
SGERN, care, în accepţiunea noastră, include atât gestiunea economică a re-
surselor naturale, cât şi a materiilor prime şi energiei. 

În România SGERN2 prezintă forme concrete şi trăsături specifice fiecă-
rui tip de resursă, existând totuşi şi anumite elemente comune de reprezentare 
a acestuia (Tabelul 1.2.). 

În condiţiile modificărilor structurale survenite în economia naţională, uti-
lizarea SGERN, prezintă anumite limite de utilizare, datorate pe de o parte, lip-
sei unui cadru normativ legislativ adecvat. Lipsa legii minelor, legii petrolului, 
legii producţiei şi distribuţiei energiei electrice, precum şi a legii reciclării mate-
rialelor refolosibile în care să se stipuleze drepturile şi obligaţiile agenţilor eco-
nomici care exploatează zăcăminte de resurse minerale şi terenuri agro-silvice, 
prelucrează şi utilizează materiile prime, materialele, combustibilii şi energia, 
facilitează utilizarea neraţională şi irosirea unor cantităţi importante de resurse 
naturale. Pe de altă parte, aplicarea unui sistem de gestiune economică corec-
tă a resurselor naturale-energiei şi materiilor prime, în condiţiile modificărilor 
structurale ale economiei în perioada de tranziţie este limitată şi de existenţa 
unor forme diverse de proiprietate atât asupra bogăţiilor subsolului (proprietate 
de stat) şi ale solului (proprietate de stat şi proprietate privată), a căror pondere 
se modifică în timp într-un ritm diferit, ceea ce îngreunează adoptarea unui 
anumit tip de SGERN pe termen mediu sau lung.  

Tabelul 1.2 

Caracteristicile elementelor componente ale SGERN 

Caracteristici-
le elementelor 
componente 
ale SGERN 

Forme concrete de manifestare Trăsături specifice 

- Exploatarea eficientă a resurselor 
naturale  

1 Obiective 

- Acoperirea unor segmente din 
cererea de materii prime şi energie

- Stabilite pentru anumite peri-
oade de timp (de obicei un an)  

                                                           
1 Aceste probleme au fost tratate pe larg în studiul din anul 1992.  
2 În cap. 2 se prezintă în detaliu formelor concrete şi trăsăturile specifice ale fiecărei compo-

nente a SGERN (resurse naturale-materii prime-energie). 
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Caracteristici-
le elementelor 
componente 
ale SGERN 

Forme concrete de manifestare Trăsături specifice 

- Atragerea în circuitul economic a 
noi rezerve geologice, terenuri 
agricole şi/sau forestiere  
- Potenţialul natural de resurse mi-
nerale, forestiere, agro-alimentare, 
şi animaliere 

- Determina gradul de acoperi-
re din producţia internă a ne-
cesarului de materii prime şi 
energie 

- Potenţialul economic, financiar-
valutar şi social 

- Condiţionează ritmul dezvol-
tării economice  

2 Potenţialul 

 - Determina rolul resursei în 
sistemul economic naţional 
(petrolul, resursa „strategică” 
de exemplu)  

- Materiale: capital fix - Diversitate mare în funcţie de 
tipul de organizare a exploatării 
resursei respective 

- Umane: forţă de muncă  

3 Elemente 

- Financiare: capital circulant de 
disponibil; subvenţii (în cazul unităţi-
lor economice din industria minieră)

- Natura elementelor materiale 
şi umane depinde de tipul re-
sursei 

- Pentru elementele materiale: ca-
pacităţi, metode de exploatare, pa-
rametrii de funcţionare, conţinut 
caloric, randament etc 

- Diversitate mare 

- Pentru elementele umane: nivelul 
de pregătire, specialitatea etc  

4 Variabilele 
 elementelor 
 componente 
 
 
 
 - Pentru elementele financiare: va-

loarea viteza de rotaţie etc 

- Definirea funcţionalităţii re-
clamate de tipul resursei, tipul 
de exploatare şi forma de pro-
prietate 

- Relaţii resurse naturale-materii 
prime şi energie-produse finale 

- Condiţionate de tipul resursei 
naturale şi filiera tehnologică 
de prelucrare până la produsul 
final 

5 Relaţii 

- Relaţii interpersonale şi 
intercolective ierarhice 

- Calitatea relaţiilor între diferiţii 
agenţi economici condiţionează 
calitatea SGERN 

- Materiale, utilaje, combustibil, 
energie şi forţă de muncă 

- Specifice tipului de resurse, al 
metodelor de exploatare şi teh-
nologiilor de prelucrare primară 

6 Intrări 

- Informaţii  - Reglementează şi orientează 
activitatea agenţilor economici 
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Caracteristici-
le elementelor 
componente 
ale SGERN 

Forme concrete de manifestare Trăsături specifice 

- Calitatea lor condiţionează 
fundamentarea deciziilor 

- Legislaţia în vigoare privind mo-
dalităţile de atragere în circuitul 
economic a resurselor naturale 

7 Parametrii 

- Norme tehnologice de consum; 
dispoziţii 

- Reglementează funcţionarea 
SGERN; Constanţa pentru o 
anumită perioadă  

- Produse miniere - Volumul lor este stabilit în ra-
port cu necesarul economiei 
naţionale şi cu posibilităţile de 
asigurare din producţia internă 

- Resurse energetice - Permit întocmirea bilanţurilor 
energetice  

- Energie - Permit determinarea gradului 
de asigurare din producţia in-
ternă a necesarului de energie 
şi materii prime 

-Masa lemnoasă  

8 Ieşiri 

- Informaţii 
- Cuantifica eficienţa exploatării 
anumitor resurse naturale 

1.2. Principalele instrumente economico-financiare necesare 
pentru funcţionarea SGERN 

Implementarea şi funcţionarea SGERN necesită utilizarea anumitor in-
strumente economico-financiare care, pe de o parte, să influenţeze comporta-
mentele agenţilor economici în exploatarea resurselor naturale în scopul redu-
cerii până la eliminare a risipei de resurse, ca şi a poluării mediului (prin deter-
minarea, ca urmare a exploatării în carieră, a unor mari teritorii agro-silvice) iar, 
pe de altă parte, să favorizeze utilizarea unor metode de extracţie şi tehnologii 
de preparare-prelucrare care să permită utilizarea eficientă a energiei şi materi-
ilor prime. În acest sens apreciem că utilizarea instrumentelor financiar (fiscale) 
necesare pentru funcţionarea normală a unui SGERN vizează, în principal, ni-
velul subvenţiilor (în cazul exploatării zăcămintelor de minereuri şi cărbuni) 
şi/sau compensaţiilor (în cazul resurselor-agrosilvice). De aceea aplicarea unor 
instrumente economico-financiare adecvate cum sunt sistemele de taxe şi im-
pozite, sistemele de acordare de credite (de exemplu, pentru achiziţionarea de 
utilaje şi tehnologii, în cazul resurselor minerale pentru seminţe şi îngrăşăminte 
în cazul resurselor agro-silvice etc.), amenzile (în cazul poluării de către indus-
tria energetică, de exemplu), sistemul de acordare a autorizaţiilor de funcţiona-
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re (în cazul atragerii în circuitul economic a noi zăcăminte şi/sau terenuri) etc.1 
Din punct de vedere economic aceste instrumente economico-fiscale îndepli-
nesc rolul de regulator al activităţilor agenţiilor economici respectivi deoarece, 
prin intermediul lor se poate realiza o politică adecvată de stabilire a preţurilor 
la materiile prime şi/sau tarife la energie. De exemplu, introducerea taxelor 
vamale diferenţiate în funcţie de tipul şi calitatea resurselor energetice impor-
tante şi modificarea regimului impozitelor şi tarifelor în domeniul transporturilor 
importate şi modificarea regimului impozitelor şi tarifelor în domeniul transpor-
turilor combustibililor vor avea o influenţă majoră asupra nivelului preţurilor la 
materiile prime şi la energie. Totodată, promovarea unui sistem de taxe şi tarife 
diferenţiate în funcţie de nivelul şi perioada consumului de energie vor deter-
mina adoptarea unor politici adecvate de conservare şi economisire a energiei. 

În ceea ce priveşte sistemul de acordare a creditelor, nu trebuie omisă 
posibilitatea utilizării combinate a creditelor interne (cu dobândă preferenţială 
pentru anumite activităţi din domeniul industriei extractive sau energetice) cu 
creditele externe ce se pot obţine de la diferite organisme internaţionale (pen-
tru aceleaşi activităţi şi/sau pentru retehnologizarea şi modernizarea instalaţii-
lor de preparare, respectiv a instalaţiilor de ardere în centrale termoelectrice) 
sau de la alte surse financiare pentru finanţarea unor programe de mare impor-
tanţă pentru economia României (de exemplu, programul de conservare a 
energiei). 

Utilizarea acestor instrumente economico-financiare are un caracter atât 
stimulativ (de exemplu, adaptarea sistemului de compensaţii care să vină în 
sprijinul creşterii suprafeţelor împădurite cu copacii superioare de arbori) cât şi 
coercitiv (sistemul de amenzi în cazul creşterii poluării fie datorită utilizării 
combustibililor solizi de calitate inferioară de energie termo-electrice fie ca ur-
mare a prelucrării primare a concentratelor de metale neferoase). 

În industria extractivă, aşa cum am arătat anterior, datorită activităţii ne-
rentabile a anumitor exploatări miniere în special de minereuri neferoase, pen-
tru acoperirea pierderilor se recurge la subvenţii, situaţii des întâlnite şi în alte 
ţări cu economie de piaţă dezvoltată. Acordarea acestor subvenţii impune to-
tuşi o analiză riguroasă în funcţie de tipul şi importanţa socio-economică a ză-
cământului de resurse minerale exploatat. Limita acestor subvenţii variază de 
la o resursă la alta şi se referă numai la acoperirea cheltuielilor de extracţie (în 
cazul zăcămintelor sărace care în exploatare prezintă un coeficient ridicat de 
diluţie) sau a celor de preparare când beneficiarii solicită produse miniere cu 
parametrii calitativi ridicaţi ce nu se pot realiza decât cu cheltuieli suplimentare 
de producţie. Totuşi, după opinia noastră trebuie ca şi în industria extractivă, 
unde proprietarul unităţilor economice este statul printr-un management adec-
vat să se asigure funcţionarea acestora pe principiul autogestiunii economice. 

                                                           
1 Aceste probleme sunt abordate în detaliu în cap. pentru energie cap.3 pentru resurse natu-

rale şi cap.4 pentru materiale refolosibile.  
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Se impune astfel utilizarea acelor pârghii economico-financiară care să deter-
mine o politică de folosire raţională a resurselor de care dispune fiecare unitate 
economică astfel încât nivelul subvenţiilor să fie cât mai redus. 

În context cu cele prezentate putem afirma că nivelul preţurilor la energie 
şi la materii prime este influenţat în proporţie substanţială de nivelul costurilor 
de exploatare a resurselor naturale. Ca atare, am considerat ca deosebit de 
relevantă prezentarea (în sinteză) a modalităţilor de stabilire a preţurilor la re-
sursele naturale1.  

În ceea ce priveşte modul de stabilire a preţurilor la resursele naturale, în 
literatura de specialitate2 se apreciază că este necesară mai întâi o analiză 
tradiţională, statică, urmată apoi de o analiză dinamică în funcţie de evoluţia 
pieţei la principalele materii prime şi la energie3. Atât în agricultură şi silvicultu-
ră, ca şi în industria extractivă atunci când se analizează fie problema costuri-
lor de producţie şi a profilului se fac adesea referiri la rentă (atât la cea diferen-
ţială cât şi la cea absolută). 

În industria extractivă modul de însuşire a rentei diferenţiale este deter-
minat de: strategia agenţilor economici, raporturile existente între ei, nivelul 
concurenţei, raportul între stat şi agenţii economici în ceea ce priveşte modul 
de împărţire a rentei etc. Totodată, modalităţile de obţinere şi de însuşire a ren-
tei absolute derivă din raportul între oferta (mai redusă) şi cererea (mai mare) 
de anumite resurse minerale. Acest raport este influenţat de tipul de proprietate 
asupra terenului sau de o lege minieră care să ofere posibilitatea controlului 

                                                           
1 În detaliu, această problemă este prezentată în studiul din anul 1991. 
2 Vezi în acest sens: Pierre Noel Giraud – Geopolitique de l’energie et des matieres 

premieres, vol. I, Institute de Recherches Internationales, Paris, 1989; Thierry de 
Montbriall-La Science economique ou la strategie des rapportes de l’homme vis-a-vis des 
ressources rares, Ed. Press, Universitaire de France, Paris, 1988; Gilbert Abraham-Pois – 
Economie Politique, Ed. Economica, Paris, 1988; xxx-La France dans l’Europe sw 1993, 
Bureau d’informations et des Previsions Economiques, Paris, 1988. 

3 Dacă în ceea ce priveşte modul de obţinere a rentei în agricultură şi a felului în care acesta 
se regăseşte în preţul produselor agricole se apelează la teoria tradiţională ricardiană. În 
industria extractivă o asemenea analiză necesită anumite corecturi datorită faptului că, în 
această ramură statul îşi exercită suveranitatea asupra bogăţiilor subsolului şi, implicit, pe 
baza acestor drepturi îşi însuşeşte renta. În industria extractivă proprietarul pământului es-
te înlocuit cu proprietarul bogăţiilor subsolului, sau de către stat (când statul este cel ce-şi 
exercită suveranitatea asupra resurselor minerale), ceea ce astăzi este situaţia celor mai 
multe ţări, cu excepţia SUA. O asemenea abordare presupune o analiză statică deoarece, 
în dinamica, rentă diferenţială în industria extractivă este legată mai mult de randamentul 
de extracţie şi de calitatea zăcămintelor exploatate. Totuşi factorul natural îşi menţine o in-
fluenţă semnificativă asupra modului de formare al rentei diferenţiale în industria extracti-
vă. Caracterul epuizabil şi limitat al resurselor minerale determină o activitate permanentă 
de exploatare şi prospectare a terenurilor pentru identificarea unor noi zăcăminte care pot 
avea însă condiţii geominieră dificile şi/sau conţinuturi calorifice reduse. În această situaţie 
cheltuielile de exploatare sunt mai mari şi determină comercializarea resurselor energetice 
la preţuri mai mari.  
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ofertei. Totuşi, trebuie făcută distincţia între rentele care sunt obţinute ca urma-
re a diferenţelor de calitate dintre zăcăminte, de cele care sunt create de „pla-
tă” şi care constituie obiectul unei lupte deschise pentru însuşire. În primul caz, 
se găsesc, de exemplu, rentele absolute, create şi însuşite prin măsuri fiscale 
impuse de stat în calitate de proprietar al bogăţiilor subsolului. În cel de-al doi-
lea caz se găseşte renta diferenţială ca şi renta conjuncturală, formă a rentei 
absolute ce apare temporar şi influenţează nivelul preţurilor diferitelor resurse. 
Când preţurile scad, exploatările miniere marginale suportă pierderi iar agenţii 
economici care exploatează zăcăminte de substanţe minerale cu conţinuturi 
reduse îşi însuşesc renta diferenţială şi obţin profituri ridicate. Aceste fenome-
ne influenţează preţurile resurselor energetice şi implicit, ale energiei şi materii-
lor prime care sunt supuse astfel unor ample fluctuaţii.  

În structura preţurilor la materiile prime şi la energie se regăsesc, de fapt, 
ambele forme ale rentei, mai ales atunci când se pune problema organizării 
unui sistem de gestiune economică a resurselor naturale şi când se apelează 
la teoria preţurilor actualizate. În practică se pot întâlni însă mai multe situaţii şi 
anume: 

1. În cazul unei singure rezerve geologice de resurse minerale, limitate 
cantitativ (Q), unde qt este cantitatea extrasă la o dată t, suma cantităţilor ex-
trase pe perioada „T” trebuie să satisfacă relaţia: 

Q
qT

t

t ≤∑
=1

       (1) 

În acelaşi timp, fie (p1,p2, ...pn) preţurile asociate la un program de gesti-
une raţională a resurselor respective (q *

1, q2 *,..., qT *) în care preţul „p” şi can-
tităţile „q” sunt numere pozitive. Presupunându-se costul de extracţie egal cu 
zero, venitul net actualizat total pentru un program de extracţie (q1, q2, ...,qn) va 
fi atunci: 

∑
=

T

t
ttqp

1

      (2) 

şi va atinge maximum în domeniul definit de relaţia (1) în punctele (q*
1, q2

*,..., 
qn

*).  
În acest caz trebuie să existe o constantă λ.>0 pe care o putem numi 

rentă minieră absolută pentru care: 
p= λ. dacă qt *>0 şi pt >0 dacă qt *=0 
Considerând rata dobânzii „p” constantă atunci, preţul „Пt ” a resursei 

respective, respectând condiţia relaţiei (2), implică: 

λ=
+
Π

−11 t
t

)p(
, pentru toate q*

t>0   (3) 

sau 

Пt=λ(1+p)t-1 pentru toate q=0 
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Preţul „Пt ” trebuie să crească astfel exponenţial cu un ritm mediu egal cu 

rata dobânzii, deoarece preţul unei resurse nu poate fi nul şi deci extracţia ei 
nu este gratuită. 

2. În cazul a „n” zăcăminte (când i=1,2,…,n) de diferite resurse minerale 
existente în cantităţi „Q”, la care costul de extracţie a fiecăruia este egal cu „δi” 
(zăcămintele se ordonează în funcţie de mărimea costurilor astfel: a1 < a2 
<…<an), restricţiile exploatării vor fi atunci: 

i

T

t
itQq∑

=1

, pentru i=1,2,…n    (4) 

Fie „qit” un program de gestionare raţională a rezervelor de resurse mine-
rale unde preţurile (p1,p2, ...pn) sunt numere reale pozitive atunci, venitul total 
net actualizat pentru un program de extracţie „qit ” va fi: 

∑∑
= =

−=
n

i

t

t
itii q)p(V

1 1
δδ β     (5) 

în care „β” este factorul de actualizare a preţurilor la un orizont „t”. 
În acest caz, rata dobânzii fiind constantă şi egală cu 1/(1+p)t-1 maximi-

zarea relaţiei (5) înseamnă de fapt maximizarea profitului fiecărui agent eco-
nomic ce exploatează un anumit zăcământ. Ca atare, pentru fiecare zăcământ 
de resurse minerale există un număr λt>0, astfel ca: 

Pt-βt at=λI dacă *
itq >0  

şi 
Pt-βt at<λI dacă *

itq =0     (6) 
În cazul unei rate a dobânzii constante (6’), preţul „Пt ” se va determina 

conform relaţiei: 

11 −++=Π t
iit )p(a λ     (6’) 

pentru toate momentele în care q*
it>0. 

Se poate considera, în acest caz, ca pentru toate zăcămintele de resurse 
minerale “i”, “λi” poate fi interpretat ca rentă minieră absolută şi dacă i<j (deci 
ai<aj), diferenţa (λi-λj) constituie renta diferenţială a zăcământului “i” în raport cu 
zăcământul “j”. 

Modelul simplificat al rentei în industria extractivă, prezentat mai sus, 
poate fi îmbunătăţit prin introducerea alături de cheltuielile de exploatare şi pe 
cele privind descoperirile de noi zăcăminte sau pe cele necesare menţinerii şi 
extinderii capacităţilor de producţie. Totodată, trebuie să se ţină seama şi de 
faptul că un zăcământ nou descoperit nu poate fi atras imediat în circuitul eco-
nomic, ci în funcţie de volumul cheltuielilor pe care le implică exploatarea sa în 
condiţiile tehnice existente la un moment dat. 

În acest sens, evidenţierea problemelor privind formarea şi însuşirea ren-
tei în industria extractivă ca şi a modalităţilor şi formelor sub care aceasta se 
regăseşte în preţul resurselor naturale, energiei şi materiilor prime constituie 
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premisele de bază în reliefarea acelor elemente metodologice specifice gestiu-
nii economice a acestora1. 

O problemă deosebită o constituie formarea şi înscrierea rentei în cazul 
resurselor forestiere, ca şi a modului în care acesta se regăseşte în preţul pro-
duselor forestiere, deoarece, existenţa acesteia este dată de calitatea speciilor 
de arbori utilizaţi, de poziţia geografică a pădurilor şi de mărimea cererii de 
masă lemnoasă. 

În acest sens, apreciem că, preţurile resurselor naturale constituie de 
fapt baza de calcul a preţurilor la energie şi materii prime. De aceea, modifică-
rile în structura preţurilor la resursele naturale pot influenţa sensibil nivelul pre-
ţului la energie şi/sau la materii prime care la rândul lor influenţează nivelul pre-
ţurilor la produsele finale. 

Fără a intra în detaliile formării preţurilor la energie şi materii prime dato-
rită marii diversităţi a acestora, analiza lor trebuie făcută din următoarele punc-
te de vedere: spaţial (preţurile variază datorită: cheltuielilor de transport de la 
regiunea producătoare la destinatar; politicilor de protejare a patrimoniului naţi-
onal şi a pieţei naţionale duse de diferite state etc.): calitativ (atunci când ele 
diferă pentru aceeaşi familie de produse în funcţie de calitate, sau în funcţie de 
“calitatea de referinţă” cum ar fi, de exemplu, puterea calorifică în cazul cărbu-
nilor); temporal (când pentru a se asigura o oarecare stabilitate a preţurilor la 
resursele energetice se practică tipul de “piaţă la termen”); în funcţie de volu-
mul şi ritmicitatea livrărilor respectivelor resurse energetice şi în raport cu natu-
ra contractelor existente în special pentru negocierile directe între producător şi 
consummator, fără intervenţia pieţei. 

Pe piaţa mondială se stabileşte un preţ de referinţă (care ţine cont atât 
de diferenţele de calitate, geografice şi temporale ale resurselor energetice, cât 
şi de tipul contractelor economice), în funcţie de care se stabileşte nivelul ce-
lorlalte preţuri. 

* 
* * 

În concluzie, apreciem că, în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, 
complexitatea problemelor şi, în anumite cazuri, lipsa unor informaţii pertinen-
te, impune atât analiza aprofundată, cât şi organizarea riguroasă a unui 
SGERN care să permită: 

− funcţionarea normală a sistemului economic naţional: 
− alegerea elementelor componente ale subsistemelor SGERN, în func-

ţie de tipul resursei, materii prime şi energie, 
− evitarea risipei în utilizarea energiei şi materiilor prime; 

                                                           
1 De menţionat, este şi faptul că, în cadrul resurselor energetice, de exemplu, modalităţile de 

formare a preţurilor la cărbunele energetic sunt diferite de cele ale formării preţurilor la pe-
trol sau gaze naturale. Mergand cu analiza mai în detaliu există mari diferenţe între modul 
de stabilire a preţurilor la huilă energetică faţă de cele ale lignitului.  
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− maximizarea segmentului din necesarul de materii prime şi energie ce 

poate fi asigurat eficient din producţia internă; 
− dimensionarea corectă, de către fiecare agent economic, a disponibili-

tăţilor valutare implicate de importul de completare a necesarului de 
resurse energetice şi materii prime; 

− identificarea acelor pârghii şi instrumente economico-financiare care 
se determină exploatarea eficientă şi utilizarea raţională a patrimoniu-
lui naţional de resurse naturale. 



Capitolul 2 

PROCEDURI ŞI ACŢIUNI NECESARE IMPLEMENTĂRII 
SISTEMULUI DE GESTIUNE ECONOMICĂ A ENERGIEI 

(SGEE) 

În opinia noastră, gestiunea energiei poate fi definită ca un proces deci-
zional complex de alegere a alternativelor de producere a energiei, a măsurilor 
de management al consumului, a condiţiilor concrete în care se desfăşoară 
vânzările şi cumpărările de energie (cadrul legislativ, cel organizatoric şi cel 
economic), astfel încât oferta să vină în întâmpinarea cererii prin servicii 
prompte şi costuri de producţie minime. 

Sistemul de gestiune a energiei (SGEE) are, deci, două componente de 
bază-cererea şi oferta de energie – aflate într-o continuă interacţiune şi al căror 
fundal de manifestare este piaţa cu imperfecţiunile sale diferite de la o regiune 
sau ţară la alta. 

2.1. Posibilităţi şi limite de implementare a SGEE 
Având în vedere marea diversitate a categoriilor de utilizatori ai formelor 

de energie, implementarea SGEE presupune un studiu preliminar al mediului 
socio-economic, în urma căruia să poată fi identificaţi principalii beneficiari (cli-
enţi) şi acele segmente ale pieţei cu reală deschidere pentru promovarea mă-
surilor de conservare a energiei unde acestea pot fi aplicate cu rezultate nota-
bile pentru echilibrarea balanţei energetice. 

În opinia noastră, beneficiarii SGEE pot fi grupaţi în două mari categorii: 
a) organizaţiile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale direct intere-
sate în aplicarea SGEE la nivel naţional şi regional şi care nu realizează profi-
turi de pe urma acestei activităţi; b) unităţile economice care pot realiza benefi-
cii din economiile de energie ce se reflectă pozitiv asupra nivelului costurilor de 
producţie. 

Cele două categorii de potenţiali beneficiari ai SGEE dispun de condiţii 
financiare, organizatorice şi economice diferite şi cerinţe legate de gestionarea 
economică a energiei care trebuie abordate în mod distinct. 

Odată definit domeniul de aplicabilitate al SGEE, dincolo de care banca 
de date şi calculele necesare devin prea sofisticate, iar rezultatele fără valoare 
pentru scopul urmărit, se poate trece la formularea unor pachete de măsuri de 
gestionare a energiei, specifice domeniilor de activitate economică delimitate 
anterior. 
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Posibilităţile de penetrare pe piaţă a fiecărei alternative de măsuri (con-

cretizate, de obicei, prin acţiuni de retehnologizarea) pot fi cuantificate prin in-
dicatori ca: 

− potenţialul tehnic, definit ca fiind limita superioară a utilităţii oferite de 
o anumită tehnologie; 

− potenţialul economic „adică gradul maxim de penetrare a tehnologiei 
pe un anumit segment de piaţă, presupunând ca beneficiile, costurile, 
riscurile şi preferinţele consumatorilor au fost corect evaluate, în con-
diţiile existenţei unei pieţe concurenţiale perfecte1, şi 

− potenţialul probabil, care ia în considerare toţi factorii, obiectivi şi su-
biectivi, de influenţă asupra deciziei de achiziţie a tehnologiei şi este 
egal cu gradul de penetrare al acesteia pe segmentul de piaţă anali-
zat, în absenţa presiunilor exercitate de piaţă. 

Evaluarea posibilităţilor de penetrare pe piaţă permite selectarea, într-o 
etapă preliminară, a acelor pachete de măsuri care se dovedesc a fi preferate 
de către consumatorii de energie. 

Sistemul informaţional pe care se bazează SGEE poate să constituie 
atât un factor restrictiv – în cazul în care volumul necesar de informaţii nu poa-
te fi obţinut cu mijloacele (financiare, organizatorice, legislative, tehnologice 
etc.) disponibile – cât şi un element de largă deschidere prin a cărui utilizare se 
deschid noi orizonturi şi reale posibilităţi de punere în aplicare a SGEE. 

Prognoza cererii de energie are drept principal obiectiv determinarea ce-
rerii viitoare pe tipuri de combustibil şi pe categorie de consumator. În acest 
scop, este nevoie de o complexă bancă de date referitoare la modul de utiliza-
re a energiei din punct de vedere istoric, în strânsă corelaţie cu evoluţia altor 
factori, precum preţurile, profitul, nivelul activităţii economice etc. Din studiul 
acestor informaţii trebuie să rezulte posibilele modificări în modul de utilizare a 
combustibililor, deci se poate prognoza cererea naţională de energie. În gene-
ral, necesarul de energie din sectoarele productive ale economiei poate fi ana-
lizat pe baza relaţiilor tehnologice şi a funcţiilor de producţie care stau la baza 
acestor activităţi. 

În timp ce analiza cererii de energie are drept scop identificarea măsuri-
lor care pot influenţa în mod semnificativ consumul, analiza ofertei estimează 
costurile şi beneficiile actuale şi de perspectivă pe care le implică, pentru pro-
ducătorul de energie, modificarea cererii. 

Analiza ofertei de energie presupune, în primul rând o determinare sis-
tematică a tuturor opţiunilor viitoare posibile de asigurare cu energie, dezagre-
gate pe subsectoarele energetice. În acest sens, trebuie examinată evoluţia în 

                                                           
1 Reamintim că piaţa concurenţială perfectă are următoarele caracteristici: atomicitate, omo-

genitate a produselor, libertatea intrării în ramură, transparenţă perfectă şi mobilitate per-
fectă a factorilor de producţie; A. Iancu, Tratat de economie vol. 3, Editura Expert, Bucu-
reşti, 1992, pag.52.  
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timp a elementelor ce caracterizează resursele energetice (producţia, exportul 
şi importul, necesarul de forţă de muncă şi de masă monetară, costurile de 
producţie şi preţurile de livrare); în al doilea rând, aceste informaţii împreună cu 
prognozele efectuate asupra posibilităţilor de dezvoltare a unor tipuri de com-
bustibil, cu datele privind capacităţile de producere a energiei transforma-
te(electrică şi termică), cu posibilităţile de import sau export şi perspectivele de 
aplicare a noi tehnologii sau de valorificare a surselor neconvenţionale, ca şi 
resursele financiare, de fortă de muncă şi organizaţionale, toate acestea, com-
binate cu rezultatele prognozei cererii de energie, vor conduce la elaborarea 
unui program de dezvoltare cu costuri minime a sistemului energetic.  

Ca atare, studiile de prognoză ale cererii şi ofertei de energie vor cuprin-
de, indiferent de orizontul de timp, câteva elemente generale: 

− scenarii ale evoluţiilor şi stărilor viitoare posibile, numite şi variante 
posibile, utilizând informaţii despre trecut, prezent şi viitor; 

− stabilirea unor liste de utilităţi şi criterii care să permită aprecierea di-
feritelor variante; 

− selectarea utilităţilor şi criteriilor preferate şi pe această bază, a vari-
antei (variantelor preferate); 

− analiza mijloacelor necesare realizării variantei (sau variantelor) prefe-
rate şi luarea unor decizii. 

Primele două puncte se reunesc sub numele de cercetare prospectivă, 
iar ultimele două cuprind elementele ce se definitivează cu factorii de conduce-
re de la diferitele niveluri de decizie. 

Fundamentarea sistemului decizional, pornind de la prognozele cererii şi 
ofertei de energie, poate fi foarte complexă dacă se utilizează tehnicile de co-
relare care pot include efectele variabilelor economice ca preţul, profitul şi im-
pactul schimbărilor survenite în urma deciziilor asupra modului de producere şi 
utilizare a energiei. O astfel de abordare a gestiunii energiei este posibilă nu-
mai în cazul existenţei unei baze de date computerizată care poate permite 
dezvoltarea şi utilizarea unor modele macroeconomice. 

Aceste modele sofisticate utilizate în gestiunea energiei se pot clasifica 
după cum urmează: 

a) modele de simulare în care sunt explorate diverse scenarii alternative. 
Scenariile vor lua în calcul incertitudinea şi riscul prin: rate înalte ale 
creşterii economice sau, dimpotrivă, rate scăzute ale acesteia, preţuri 
variabile la resursele energetice din import, energointensivitatea PIB, 
elasticitatea cererii în raport cu preţurile şi veniturile etc. 

b) modele de optimizare în care o anumită formă a funcţiei obiectiv este 
optimizată pe baza interdependenţelor tehnice, economice şi compor-
tamentele precum şi a limitelor fizice şi constrângerilor politice. O ast-
fel de funcţie este şi minimizarea costurilor de asigurare a cererii de 
energie. 
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Sistemul informaţional alături de metodele de calcul pe care le utilizează 

în scopul modelării fenomenelor economice sunt, deci, elementele principale 
care conduc la elaborarea unui program de dezvoltare a sistemului energetic în 
concordanţă cu necesităţile consumatorilor şi cu posibilităţile financiare ale 
producătorului. 

Din programul de dezvoltare cu costuri minime rezultă atât estimări ale 
preţurilor viitoare ale energiei, cât şi economiile realizate prin aplicarea măsuri-
lor de gestiune a cererii de energie. Pentru determinarea costurilor şi beneficii-
lor pe care le implică punerea în practică a unui anumit pachet de măsuri, este 
necesară calcularea costului mediu de producere a energiei în cele două situa-
ţii (cu şi fără aplicarea măsurilor de gestiune), diferenţa dintre rezultate fiind 
echivalentă cu economiile realizate. Având în vedere faptul că aceste costuri 
variază orar, sezonier, anual, depinzând de alura curbei de sarcină, de rata 
dobânzii, pierderile resurselor energetice şi de alte numeroase variabile exo-
gene, calculul economiilor realizate trebuie să ia în considerare: 

− costurile energiei nelivrate care vor fi estimate orar; 
− orele în care nu s-a livrat energie vor fi agregate pe perioade de gol, 

respectiv vârf de sarcină; 
− cheltuielile de transport şi distribuţie şi externalităţile vor fi, de aseme-

nea, luate în calcul. 
Criteriile utilizate în alegerea programului optim de gestionare economică 

a energiei pot fi următoarele: implicaţiile bugetare, impactul economic, necesa-
rul de capital şi posibilităţile de finanţare, acceptul social, impactul asupra me-
diului înconjurător, restricţiile legate de timp, implicaţiile socio-culturale.  

Gestiunea economică a energiei este un proces continuu şi iterativ, fiind 
necesară o permanentă actualizare a informaţiilor privind cererea şi oferta de 
energie în contextul modificării condiţiilor economice şi a atitudinii agenţilor 
economici faţă de măsurile de conservare a energiei. Implementarea unui ast-
fel de program de măsuri se poate dovedi complexă şi dificilă presupunând 
parcurgerea câtorva etape distincte: identificarea oportunităţilor şi definirea so-
luţiilor concrete de implementare a SGEE la nivelul agenţilor economici; moti-
varea necesităţii punerii în aplicare a SGEE; proiectarea SGEE în conformitate 
cu specificul, cerinţele şi resursele disponibile (financiare, umane, informaţio-
nale, etc) ale agentului economic utilizator de energie; implementarea şi ex-
pansiunea SGEE (Fig. 2.1.)1.  

 

                                                           
1 Au fost consultate: Costache Rusu, Monica Voicu; ABC-ul managerului, Editura Gh. 

Asachi, Iaşi, 1993 şi Ion Stancioiu, Anca Purcărea, Cristian Niculescu, Management. Cer-
cetare-Dezvoltare, Editura Modero, Bucureşti, 1993. 
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Fig. 2.1. Etapele procesului decizional de implementare a sistemului 
de gestiune economică a energiei (SGEE) 

Pe tot parcursul celor patru etape menţionate anterior, atât investitorul, 
cât şi viitorul beneficiar trebuie să facă unor riscuri ale căror efecte negative 
pun permanent în pericol succesul operaţionalizării SGEE. Deşi aceste riscuri 
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sunt specifice fiecărui stadiu al procesului de implementare a SGEE, ele se pot 
manifesta concomitent, pe întreaga durată a derulării procesului. 

Riscurile care apar în perioada premergătoare operaţionalizării SGEE 
(anterioare celei de-a patra etape) sunt acelea care pot determina întârzieri în 
demararea proiectului, depăşiri ale cheltuielilor de pregătire şi chiar abandona-
rea demersului investiţional. Dintre acestea putem menţiona: 

− riscurile de ordin tehnic zi tehnologic legate de specificul echipamen-
telor utilizate sau de abilitatea investitorului sau proiectantului în apli-
carea lor la condiţiile concrete ale agentului economic beneficiar; 

− riscurile legate de materiile prime şi materialele necesare punerii în 
aplicare a SGEE, adică cele asociate cu disponibilul sau posibilităţile 
de livrare ale cantităţilor indispensabile demarării proiectului; 

− riscurile de inginerie tehnologică legate de amplasarea proiectului in-
vestiţional, de modul de utilizare a materiilor prime şi materialelor, de 
dezvoltarea echipamentelor auxiliare (conducte, reţele electrice de 
transport şi distribuţie, sistem informatic etc.); 

− riscurile determinate de cheltuielile financiare şi întârzierile de punere 
în funcţiune ale căror efecte depind de calificarea forţei de muncă im-
plicată în punerea în practică a SGEE, de încrederea în creditori şi de 
siguranţă financiară a personalului; 

− riscurile legate de performanţele SGEE implementat, determinate de 
influenţa condiţiilor locale specifice sau modul de supervizare a deru-
lării investiţiei. 

Riscurile de după punerea în aplicare a SGEE care pot afecta negativ 
fluxurile financiare şi nivelul economiilor de energie realizate, includ: 

− riscurile de ordin tehnic şi tehnologic determinate de anumite disfunc-
ţionalităţi ale SGEE şi care duc la necesitatea unor cheltuieli supli-
mentare de capital; 

− riscurile legate de materiile prime şi materiale necesare bunei funcţio-
nări a SGEE; 

− alte riscuri de implementare şi expansiune a SGEE datorate lipsei de 
personal calificat, accept social etc.; 

− riscurile legate de plată şi preţuri adică riscurile ca previziunile referi-
toare la dimensiunile pieţei şi la preţurile pe care s-a bazat proiectul 
iniţial să nu se materializeze (de exemplu, preţurile la tehnica de cal-
cul să difere mult faţă de cele prevăzute); 

− riscurile determinate de inflaţie, care se manifestă prin creşterea chel-
tuielilor de operaţionalizare a SGEE cu mult peste nivelul scontat, din 
cauza unor rate ale inflaţiei mai mari decât cele luate în calcul. 

O categorie aparte, este cea a riscurilor care se manifestă cu pregnanţă 
în ţările cu economie instabilă, în tranziţie: 



 
 
96 

− riscurile legate de situaţia politică şi sistemul legislativ, care au ca 
efect crearea unor discontinuităţi în procesul de implementare a 
SGEE (de exemplu, ca urmare a unor convulsii sociale, greve 
etc.).Instabilitatea politică poate conduce la modificări legislative care 
schimbă mediul juridic în care a demarat proiectul investiţional. Pe 
termen scurt, instabilitatea politică se poate manifesta prin abrogarea 
unor acorduri sau renunţarea la unele garanţii agreate de guvern, iar 
pe termen lung, prin schimbarea climatului politic general; 

− riscurile legate de convertibilitatea monedei naţionale; 
− riscurile determinate de rata dobânzilor, care, în condiţiile economiilor 

de tranziţie, se manifestă prin creşterea necontrolabilă a datoriilor 
contractate. 

2.2. Instrumente economico-financiare destinate se faciliteze  
implementarea SGEE şi să asigure funcţionarea  
corespunzătoare a acestuia 

În condiţiile penuriei de resurse energetice gestiunea economică a ener-
giei este singura alternativă viabilă şi de perspectiva la nivel naţional, zonal şi 
regional. Aplicarea SGEE trebuie să devină un imperativ al agenţilor economici 
şi, în acelaşi timp, un fapt de conştiinţa al întregii populării care doreşte condi-
ţiile mai bune de viaţă. Aceasta presupune crearea şi utilizarea unui sistem 
complex de instrumente economico-financiare destinate să ajute la depăşirea 
limitelor de implementare a SGEE şi care să ţină seama de potenţialul existent 
de conservare, de diversitatea formelor de energie, de nivelul tehnologiilor de 
producere şi consum, de comportamentul agenţilor economici furnizori şi utili-
zatori. 

Nu trebuie pierdut din vedere faptul că în actualele condiţii, atât la nivel 
micro cât şi la nivel macroeconomic, punerea în aplicare a SGEE este calea 
cea mai puţin costisitoare sub raport economico-financiar, de echilibrare a ba-
lanţei energetice. 

Principalul instrument prin care piaţa îşi asigură echilibrul fucţional este 
mecanismul preţurilor determinat de acţiunea legii cererii şi ofertei. Formarea 
preţurilor şi tarifelor la energie (în funcţie de costurile medii sau de cele margi-
nale de producţie pe termen lung) astfel încât acestea să reflecte mai exact 
cheltuielile de producţie şi să dea semnale reale consumatorilor, este elemen-
tul care stă la baza punerii în aplicare a SGEE şi asigură funcţionarea acestuia. 
Alături de sistemul de taxe (taxele de putere, energie), sistemul de preţuri şi 
tarife la energie constituie instrumentul economico-financiar fără de care nu s-
ar putea concepe existenţa SGEE. Totuşi, având în vedere faptul că cele două 
subiecte au fost tratate pe larg în cadrul primelor două părţi ale lucrării de faţă, 
considerăm inoportună revenirea la acestea, mai potrivită fiind, după părerea 
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noastră, abordarea unor noi instrumente economico-financiare menite să facili-
teze aplicarea SGEE. 

 
Credite şi acorduri financiare 
Cea mai importantă barieră în calea implementării SGEE este, atât pen-

tru producătorii cât şi pentru consumatorii de energie, lipsa fondurilor financia-
re. Utilizatorul de energie trebuie să aibă acces la un sistem complex de acor-
duri financiare şi modalităţi de creditare care să-i ofere alternativele decizionale 
privind procurarea fondurilor necesare. 

Având în vedere faptul că în ţara noastră utilizarea instrumentelor eco-
nomico-financiare precum acordurile şi creditele se află într-un stadiu incipient, 
în cele ce urmează vom prezenta câteva dintre modalităţile de folosire a aces-
tora practicate în ţările cu tradiţie în domeniul gestiunii economice a energiei. 

Una dintre aceste modalităţi o constituie acordurile de distribuire a eco-
nomiilor (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 eco-
nomică a energiei. Această evaluare nu-l costă nimic pe utilizatorul de energie. 
Totuşi, utilizatorul de energie ca agent este obligat să sestituie cheltuielile afe-
rente evaluărilor financiare şi de inginerie tehnologică, în cazul în care refuză 
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 ne-
gocierea şi semnarea acordului care va cuprinde, în detaliu, condiţiile contrac-
tuale şi va consemna toate procedurilor de stabilire a volumului şi contravalorii 
financiare a economiilor de energie realizate prin aplicarea SGEE. În ceea ce 
priveşte modalitatea de distribuire a câştigurilor, investitorul primeşte, în gene-
ral, pe o perioadă de 5 ani de la operaţionalizarea SGEE – 60% din contrava-
loarea economiilor de energie obţinute, respectiv 40% în următorii 5 ani. Ter-
menii în care a fost semnat acordul trebuie să continue, de asemenea, aspecte 
referitoare la condiţiile ulterioare în care este aplicat SGEE 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 dome-
niul gestiunii economice a energiei. 

Acordurile de tip joint-venture reprezintă, în esenţă, o variantă a acorduri-
lor 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 (consumato-



 
 
98 

rul de energie), cât şi investitorul vor să deţină controlul asupra operaţionalizării 
SGEE. 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 punere în aplicare a SGEE.  

Ca şi în cazul precedent, contractul încheiat între părţi trebuie să specifi-
ce procedurile de împărţire a câţtigurilor 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, garan-
tat cu activele (averea) investitorului sau utilizatorului ori ale amândurora. 

Acordul de tip joint-venture prevede modalităţile de împărţire a beneficii-
lor rezultate din construcţii şi din operaţiile de îmbunătăţire a conservării (ener-
giei). 

Acordurile de prestări de servicii energetice (energy service agreements) 
sunt similare cu cele prezentate anterior prin faptul că utilizatorul de energie 
nu-şi asumă obligaţii financiare în ceea ce priveşte operaţionalizarea SGEE, 
capitalul necesar implementării acestuia fiind suportat de investitor; acordul 
diferă de cele precedente prin maniera în care agentul economic investitor îşi 
recuperează cheltuielile şi încasează profitul. Prin acordul de prestare de ser-
vicii, investitorul se obligă să-i ofere consumatorului anumite servicii energetice 
(de exemplu apă caldă, aer condiţionat, electricitate) cu preţuri unitare mai re-
duse decât cele pe care acesta le-ar plăti în absenţa măsurilor de conservare a 
energiei; cheltuielile cu energia rezultată în urma operaţionalizării SGEE (costul 
agregat sau preţul pe unitatea de produs) vor fi specificate, prin contractul în-
cheiat, 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 SGEE, la sfârşitul acesteia consumatorul de 
energie având posibilitatea să reînnoiască acordul sau să cumpere lucrările de 
amenajare a conservării energiei. 

Credite cu cote de plată variabile (variabile payment loans) sunt instru-
mente economico-financiare care diferă de acorduri prin aceea că utilizarea lor 
în scopul punerii în aplicare a SGEE implică crearea de obligaţii financiare cu 
toate riscurile care derivă din acestea. Creditele cu cotă variabilă prezintă, în-
să, două trăsături caracteristice destinate să-i ajute pe utilizatoriide 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 mi-
că decât contravaloarea financiară a economiilor de energie realizate 
în acea perioadă; 

b) cotele de plată sunt stabilite astfel încât nivelul acestora să varieze di-
rect proporţional cu câştigurile obţinute prin aplicarea SGEE. 
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Aceste două prevederi ale contractelor de creditare cu cote de plată va-

riabile 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 rezultate-
le studiilor de fezabilitate şi de disponibilităţile creditelor 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 să ram-
burseze periodic o cotă echivalentă cu o fracţiune (de exemplu 75%) din con-
travaloarea 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 
creditului într-o perioadă de maxim 1,5-2 ori mai lungă decât perioada de ram-
bursare estimată în cazul obţinerii performanţelor scontate. 

Condiţiile de finanţate specifice contractelor de creditare cu cote de plată 
variabile oferă consumatorului de energie avantajele obţinerii de profituri ime-
diat după punerea în aplicare a SGEE şi reducerii semnificative a riscurilor de-
terminate de cotele fixe ale unui credit tradiţional. 

Creditele cu rambursare garantată (guaranteed 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 opera-
ţionalizării 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 si-
milare 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 con-
travaloarea energiei economisite prin aplicarea SGEE va fi cea necesară pen-
tru rambursarea întregului împrumut într-un termen limită care poate depăşi de 
cel mult 1,5-2 ori perioada de armonizare estimată, în cazul obţinerii perfor-
manţelor scontate. 

Mecanismul de rambursare a creditului funcţionează în felul următor: du-
pă operaţionalizarea SGEE, beneficiarul va plăti periodic creditorului cote echi-
valente cheltuielilor cu energia evaluate în perioada anterioară efectuării inves-
tiţiei; creditorul va plăti facturile energetice ale consumatorului de energie, folo-
sind restul de bani pentru amortizarea importului. În cazul în care economiile 
de energie sunt insuficiente pentru a rambursa creditul în termenul limită stabi-
lit, creditorul va fi obligat să renunţe la sumele rămase. După ce împrumutul a 
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fost rambursat sau „iertat”, consumatorul de energie îşi va relua responsabilită-
ţile privind plata facturilor energetice şi va încasa întreaga contravaloare a 
economiilor de energie rezultate din aplicarea SGEE. 

Creditele cu rambursare garantată oferă, prin specificul lor, multiple 
avantaje utilizatorilor de energie constituind un stimulent pentru implementarea 
SGEE. Pe de altă parte, folosirea acestor instrumente 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. 

Guvernul poate juca un rol decisiv în promovarea şi dezvoltarea unei in-
frastructuri financiare capabile să valorifice la adevărata valoare aceste instru-
mente economico-financiare. Printr-o hotărâre guvernamentală s-ar putea pune 
bazele unei societăţi, finanţată iniţial de la buget, care să fie autorizată pe plan 
intern şi de către forurile internaţionale să se angajeze în oricare dintre demer-
surile necesare punerii în practică a SGEE. Cu timpul această societate ar pu-
tea să devină independentă din punct de vedere financiar prin accesul treptat 
la capitalul privat. 

O altă contribuţie a guvernului la implementarea sistemului complex de 
gestiune economică a energiei ar putea fi sponzorizarea unor programe de-
monstrative. Astfel de programe ar putea fi conduse de o agenţie cu capital de 
stat, secondată de una cu capital privat (de exemplu de ARCE şi o bancă co-
mercială), partea publică putând să furnizeze asistenţă tehnică de specialitate 
în identificarea oportunităţilor de afaceri în domeniul gestiunii energiei. 

Garanţii şi asigurări împotriva riscurilor 
După cum am mai menţionat, o barieră în calea punerii în aplicare a 

SGEE, o constituie riscurile ale căror dimensiuni şi varietate sporesc odată cu 
instabilitatea economico-socială şi politica unei ţări. De aceea, utilizarea unor 
instrumente financiare precum garanţiile şi asigurările împotriva riscurilor devi-
ne absolut necesară pentru diminuarea reţinerii investitorilor şi stimularea do-
rinţei consumatorilor de energie pentru implementarea SGEE. 

Asigurările împotriva riscurilor inerente proiectelor investiţionale de mare 
anvergură în domeniul gestiunii economice a energiei depind în mare măsură 
de specificul contractului încheiat, de agenţii economici implicaţi, de zona geo-
grafică etc. Cu toate acestea, în ţările cu tradiţie în domeniul gestiunii econo-
mice, energiei se pot identifica câteva tipuri de asigurări care pot fi considerate 
ca fiind standard şi care pot fi clasificate în funcţie de punerea în aplicare a 
SGEE. Astfel, în perioada premergătoare operaţionalizării SGEE se pot efec-
tua următoarele tipuri de asigurări:  

− Asigurările de transport maritim (Marine Cargo Insurance) (inclusiv 
riscurile în caz de război) acoperă riscurile legate de importurile de 
echipamente, tehnica de calcul, materii prime şi materiale necesare 
punerii în aplicare a SGEE; 
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− Asigurările pentru lucrurile prevăzute în contract (Contract Works In-

surance) sunt destinate să acopere pierderile sau pagubele produse 
în timpul lucrărilor necesare operaţionalizării SGEE; 

− Asigurările împotriva întreruperii proiectului (Business Interruption In-
surance) acoperă pierderile financiare sau creşterile cheltuielilor dato-
rate pagubelor aduse unor echipamente sau materiale în timpul 
transportului sau datorate pagubelor aduse unor echipamente sau 
materiale în timpul transportului sau lucrărilor de punere în funcţiune 
şi care conduc la întârzieri în derularea contractului; 

− Asigurările de răspundere în partida triplă (Third Party Liability Insu-
rance) au ca scop despăgubirea unor terţe părţi care au suferit preju-
dicii sau pagube în perioada premergătoare operaţionalizării SGEE; 

− Asigurările locale (Local Insurance) cum sunt, de exemplu, despăgu-
birile acordate lucrătorilor. 

În perioada de după punerea în aplicare a SGEE pot fi încheiate urmă-
toarele categorii de asigurări: 

− Asigurările împotriva pagubelor materiale (Material Damage Insuran-
ce) care acoperă pierderile provocate de incendii, de anumite pericole 
specificate în contractul de asigurare sau toate riscurile; 

− Asigurările în cazul distrugerii instalaţiilor (Machinery Breakdown In-
surance) care au ca scop acoperirea perderilor sau pagubelor provo-
cate de distrugerea (defectarea) echipamentelor electrice sau meca-
nice; 

− Asigurările de răspundere în partida triplă (Third party liability Insu-
rance) au ca scop despăgubirea unor terţe părţi care au suferit preju-
dicii sau pagube rezultate în urma operaţionalizării SGEE. 

Reducerea riscurilor atât pentru agenţii economici furnizori ai fondurilor 
de investiţii (creditori) (Tabelul 2.1.), cât şi pentru agenţii economici beneficiari 
ai SGEE (reprezentanţi prin acţionari) (Tabelul 2.2) presupune utilizarea unui 
sistem complex de instrumente economico-financiare specifice fiecărei catego-
rii de riscuri. 

Tabelul 2.1 

Modalităţi de reducere a riscurilor sau posibilităţilor  
de transfer al acestora pentru acţionari 

Unele riscuri pentru  
acţionari: 

Pot fi reduse/transferate  
către: 

Dacă sunt susţi-
nute de: 

PIAŢĂ/VENITURI 
Riscuri la cumpărare inclu-
zând cerere/preţ neadecvate  

Cumpărător Un contract de 
comparare care să 
conţină obligaţii 
adecvate re-
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Unele riscuri pentru  
acţionari: 

Pot fi reduse/transferate  
către: 

Dacă sunt susţi-
nute de: 

feritoare la volu-
mul/preţul/moda-
lităţile de plată 

APROVIZIONARE/STOCURI 
Riscuri legate de aproviziona-
re/stocuri. 
Întreruperea aprovizionării pe 
termen scurt. 

FURNIZOR/CREDITOR 
COMPANIA DE ASIGURĂRI 

Raportul consul-
tanţilor/acordul de 
aprovizionare. 
Acoperirea prin 
asigurare. 

PERFORMANŢE TEHNICE/ 
OPERAŢIONALE 
Eficienţa producţiei 
Nerespectarea prescripţiilor 
tehnice 
Întreruperi în funcţiune (ope-
raţionale) 
Forţă majoră 

CREDITOR 
OPERATOR(ANTREPRENOR) 
FURNIZOR COMPANIA DE 
ASIGURĂRI 

Dovada că proce-
sul de producţie 
este tes-
tat/tehnologia este 
potrivită, încercată, 
testată. Un acord 
tehnic/de mana-
gement. Penalizări 
financiare prevăzu-
te în contractul de 
furnizare a echi-
pamentului/norme 
de performanţă. 
Asigurări cuprinză-
toare şi garanţii 
împotriva riscurilor 
mai importante etc. 

RISCURILE FINANCIARE DE 
VIABILITATE 
Riscurile legate de încheierea 
activităţii, pentru depăşirea 
cheltuielilor, a termenelor, 
intrărilor. 
Schimburi externe.  

COMPANIA DE ASIGURARE 
CONTRACTANT 

Acoperirea pagu-
belor răspunderea 
în partidă triplă, 
dare de seamă 
privind îndeplinirea 
contractului, ga-
ranţii bancare. 
Întreruperea aface-
rilor/pierderea câş-
tigurilor. Contracte 
anticipate, balanţa 
de încasări şi plăţi 
în valută. 

Sursa: UNDP/UNIDO/ENCONET INTERNATIONAL, Proceedings of the workshop on con-
sulting services in energy conservation, Zagreb, 13-17 mai 1991. 
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Tabelul 2.2 

Modalităţi de reducere a riscurilor sau de transfer  
a răspunderii ce revine creditorilor 

Pentru aceste riscuri Creditorii pot cere: Riscul a fost acceptat 
de: 

POLITICE 
Licenţe, autorizaţii. 
Schimbări în structura taxe-
lor/tarifelor 

Garanţii guvernamenta-
le/asigurarea condiţiilor de 
desfăşurare a activităţii 

Creditorii îşi asumă ris-
cul 

APROVIZIONARE/STOCUR
I 
Calitate/cantitate de stocuri. 
Lipsa materiilor prime. Indis-
ponibilităţi  

Evaluări efectuate de ingi-
neri specialişti. Acoperirea 
asigurărilor. Garanţii pri-
vind acordul de împrumut. 

Creditorii. Compania de 
asigurări. 

BILANŢ (Completion) 
Depăşirea cheltuielilor. Exe-
cuţia bugetară.  

Garanţii financiare. Acord 
de definitivare a proiecte-
lor. Asigurarea ante şi post 
construcţie. 

Garanţi şi/sau acţionari. 
Compania de asigurări. 

PIAŢA/VENITURI 
Siguranţa câştigurilor 

Clauze contractuale adec-
vate privind plăţile  

Cumpărător 

MANAGEMENT 
Performanţe conforme cu 
prevederile. Management. 

Asigurare/garanţii contrac-
tuale. Acord de manage-
ment cu firma producătoa-
re. Asigurări împotriva în-
treruperii/distrugerii 

Compania de asigura-
re/contractant. Compa-
nia care efectuează ope-
raţiile  

FINANCIARE/DE 
VIABILITATE 
Lipsa fondurilor de rulment 
(working capital). Riscurile 
legate de rambursarea 
împrumuturilui. 

Acord de finanţare a fondu-
rilor de rulment. Prelevări 
asupra surselor de venit.  

Acţionari 

SCHIMBURI EXTERNE 
Dezechilibre la plăţile şi în-
casările valutare  

Contracte anticipate sau 
aplicarea unor metode de 
reducere a riscurilor.  

Depinde de metoda apli-
cată. 
 

FORŢA MAJORĂ 
Dezastre naturale 

Acoperirea prin asigurare. 
Dovada disponibilităţilor 
financiare în condiţii acci-
dentale. 

Compania de asigurare. 
Acţionari/garanţi. 

Sursa: UNDP/UNIDO/ENCONET INTERNATIONAL, Proceedings of the workshop on con-
sulting services in energy conservation, Zagreb, 13-17 mai 1991. 
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* 
* * 

În centrul atenţiei agenţilor economici interesaţi în implementarea SGEE 
(ARCE, RENEL etc.) atât la nivelul micro, cât şi macroeconomic, trebuie să fie 
politică promoţională. Prin mijloacele şi instrumentele promoţionale specifice se 
pot transmite informaţii cu privire la conţinutul şi performanţele SGEE, dar şi 
recepta aprecierile beneficiarilor unui astfel de sistem. Tehnicile publicitare 
sunt extrem de variate: presa scrisă, radioul, televiziunea, cinematograful, ca-
taloage, pliante, prospecte şi broşuri, agende, calendare etc. 

Pe această cale pot fi sensibilizaţi nu numai furnizorii şi consumatorii de 
energie, ci şi administraţia, organismele puterii care să sprijine demersurile de 
gestionare economică a energiei. Desigur, nu este vorba de solicitarea pe ca-
lea mesajului publicitar de a săvârşi acte caritabile, ci de antrenarea lor pe ba-
za principiilor economiei de piaţă de a contribui la valorificarea potenţialului de 
conservare a energiei, cu efecte benefice pe plan local şi naţional. 

Fără îndoială, există şi alte forme de activitate promoţională că: promo-
varea vânzărilor de echipamente cu rol în gestiunea economică a energiei, re-
laţiile publice (cultivarea unor relaţii directe cu diverse categorii de public, cu 
persoane influente din conducerea unor firme etc.), manifestările promoţionale 
(organizarea de expoziţii, pavilioane, standuri, târguri etc.). Esenţială este însă 
găsirea formulelor celor mai potrivite specificului activităţii de gestionare eco-
nomică a energiei care reprezintă singura alternativă viabilă şi de perspectivă, 
la actuala penurie de resurse energetice. 



Capitolul 3 

PROCEDURI ŞI ACŢIUNI NECESARE IMPLEMENTĂRII 
SGERN LA NIVELUL AGENŢILOR ECONOMICIDIN  

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, FORESTIERĂ  
ŞI DE PRELUCRARE PRIMARĂ 

În majoritatea ţărilor, industria extractivă îşi desfăşoară activitatea într-un 
cadru legislativ specific, prin care se urmăreşte gospodărirea raţională a resur-
selor naturale, corelată cu necesităţile economiei naţionale. În toate ţările po-
sesoare de rezerve geologice de resurse minerale s-au creat şi instrumentele 
necesare pentru direcţionarea exploatării eficiente a acestor rezerve în raport 
cu necesarul economiei naţionale, concomitent cu adoptarea legislaţiei nece-
sare pentru conservarea zăcămintelor identificate sau în exploatare; reglemen-
tarea raporturilor cu proprietarii suprafeţelor de teren, în subsolul cărora sunt 
cantonate acestea şi protejarea mediului înconjurător. 

3.1. Posibilităţi şi limite de implementare a SGERN 
În România, în perioada de tranziţie la economia de piaţă, exploatarea 

resurselor naturale poate fi făcută atât de către stat cât şi de întreprinzători 
(persoane juridice) sau de societăţi comerciale (particulare sau mixte), în con-
diţiile Legii 15/1990, modificată cu Legea 31/1990, care a permis de altfel şi 
reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale cu 
respectarea „Metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestionării”, apro-
bată prin Hotărârea Guvernului 1288/1990. Astfel: 

1. Cadrul normativ-legislativ care să permită implementarea SGERN este 
creat deoarece, atât în Constituţia României, cât şi în Legea resurselor minera-
le se menţionează în mod special, că sunt şi rămân în proprietatea statului toa-
te zăcămintele de substanţe minerale, precum şi toate bogăţiile de natură mi-
nerală, atât ale subsolului României, cât şi din platforma continentală a Mării 
Negre şi părţii continentale, în conformitate cu dreptul internaţional şi prevede-
rile convenţiei asupra dreptului mării. 

O abordare a experienţei naţionale în domeniul gestiunii resurselor por-
nind de la posibilitatea ofertei de cadrul legislativ aprioric creat, nu poate face 
abstracţie de modul în care a fost reglementată problema exploatării substan-
ţelor minerale utile prin Legea minelor din 28 martie 1929 (modificată ulterior 
prin înaltul decret regal nr. 1466/23 martie 19371): „Sunt şi rămân ale statului, 
                                                           
1 Legea pentru modificarea unor articole din Legea minelor din 28 martie 1920, promulgată 

cu Înaltul decret regal nr. 1466 din 23 martie 1937 şi publicată în Monitorul Oficial şi im-
primeriile statului, Imprimeria centrală, Bucureşti, 1937. 
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în toată dezvoltarea lor, de la suprafaţă până la orice adâncime, zăcămintele 
substanţelor minerale din care se pot extrage metale, metaloide sau combinaţii 
ale acestora, precum şi zăcămintele combustibililor minerali, bituminele, apele 
mineralizate în genere şi gazele naturale de orice fel, precum şi bogăţiile de orice 
natură ale subsolului. Rămân la dispoziţiunea proprietatea suprafeţei masele de 
roce comune, carierele de materiale de construcţie şi depozitele de turbă, fără 
prejudiciul drepturilor dobândite de Stat în baza legilor anterioare (...)”. 

2. Implementarea SGERN este posibilă şi ca urmare a creerii unui cadru 
organizatoric corespunzător privind activităţile de cercetare geologică – extrac-
ţie (producţie) – prelucrare primară. S-a creat astfel Departamentul Mine şi 
Geologie care are în atribuţii atât orientarea, organizarea şi controlul de către 
stat a activităţilor de cercetare geologică şi de exploatare raţională şi protecţie 
a zăcămintelor de substanţe minerale, cât şi de execuţia de lucrări de cerceta-
re geologică şi tehnologică pentru toate substanţele, în zone noi sau în extin-
derea zăcămintelor cunoscute. 

 În procesul trecerii la mecanismele economiei de piaţă întru-cât obiecti-
vele cercetării geologice îl constituie punerea în evidenţă şi stabilirea condiţiilor 
de valorificare a bogăţiilor subsolului, apreciem că această activitate deşi ră-
mâne în continuare sub controlul statului, poate fi efectuată şi de către între-
prinderi publice (regii autonome), de întreprinderi mixte (cu participarea statu-
lui) sau de societăţi comerciale (cu capital privat). Rezultatele lucrărilor de cer-
cetare geologică ale acestora pot fi valorificate atât de industria extractivă ro-
mânească, cât şi, pe bază de contract, de diferite firme (cu capital autohton, 
mixt sau străin), care pot concesiona pentru această perioadă anumite perime-
tre de importanţă geologică. 

Totuşi, în conformitate cu legile în vigoare, acordarea de concesiuni 
companiilor străine pentru cercetarea geologică şi valorificarea zăcămintelor 
descoperite, trebuie să aibe în vedere perimetre cu perspective de ordin se-
cundar sau din categoria celor a căror investigare necesită eforturi financiare 
deosebite pe care statul român nu le poate susţine. Ca atare, obţinerea conce-
siunilor, în cazul activităţilor miniere ar trebui să urmeze o procedură adminis-
trativă, statul fiind acela care ar putea să promoveze o serie de stimulente, 
cum ar fi acordarea de asistenţă tehnică şi financiară (în special pentru investi-
torii autohtoni); garantarea achiziţionării produselor miniere la preţul practicat 
de întreprinderile extractive publice; un sistem simplificat de impozitare. 

În România, industria extractivă este considerată ca ramură strategică 
pentru economia naţională prezentând unele caracteristici care o deosebesc 
fundamental de celelalte ramuri industriale, şi anume zăcămintele care fac obi-
ectul exploatării şi valorificării substanţelor minerale sunt, în exclusivitate, în 
proprietatea statului; materiile prime şi resursele energetice constituind de fapt, 
suportul material pentru dezvoltarea activităţii celorlalte ramuri ale economiei 
naţionale sunt fie în proprietatea statului, fie a agenţilor privaţi; rezervele de 
resurse minerale, componenţă a avuţiei naţionale, au caracter epuizabil, ceea 
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ce ridică probleme deosebite privind strategia conservării şi exploatării lor; în-
treaga activitate de exploatare şi valorificare a zăcămintelor de substanţe mine-
rale se desfăşoară în condiţii dificile (adâncime şi presiune mare, perimetre izo-
late, ş.a.), care presupun măsuri şi control unitar şi riguros din partea statului 
etc.  

În aceste condiţii, există anumite limite în ceea ce priveşte nivelul şi ne-
cesitatea concensionării unor perimetre miniere şi petrolifere, şi anume: 

− nu se pot concesiona acele sectoare strategice, în special miniere 
(aşa numitele „resurse-strategice”, cum sunt: uraniu, aur etc.); 

− nu se va depăşi limita economică admisibilă la importurile de materii 
prime şi energetice; 

− se va evita pe cât posibil şomajul, mai ales în anumite zone unde mi-
neritul este sursa preponderentă de venituri ale populaţiei autohtone; 

− se vor concesiona numai „acele perimetre care prin exploatare, pot 
determina obţinerea unui profit cât mai mare. 

Cu toate aceste restricţii, implementarea SGERN este posibilă întrucât 
activitatea de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale, organizate în 
regii autonome sau societăţi comerciale (de stat, particulare sau mixte), se 
desfăşoară în baza unui contract-comandă al Autorităţii Naţionale Miniere sau 
Autorităţii Naţionale Petroliere – organe de stat cu atribuţii specifice. Ca atare, 
în calitatea sa de proprietar al bogăţiilor subsolului, statul are dreptul de preem-
ţiune asupra produselor miniere rezultate ca urmare a activităţii de explorare şi 
exploatare a resurselor minerale, indiferent dacă activitatea respectivă a fost 
realizată prin regii autonome sau de către societăţi particulare, ce au beneficiar 
de concesiuni. În aceste condiţii se impune reglementarea normativ-juridică a 
activităţii de exploatare şi valorificare a substanţelor minerale pentru perimetre-
le concesionate şi/sau privatizate ca şi rezolvarea a două probleme deosebite: 
gospodărirea atentă a fondului naţional de rezerve minerale şi protejarea me-
diului înconjurător.  

În prezent, în industria minieră funcţionează 7 regii autonome, cu 9 sucur-
sale teritoriale, precum şi 4 societăţi comerciale, din care una de producţie (pen-
tru minereuri radioactive), toate cu capital de stat şi cu subvenţii de la buget. 

„Ruptura” existentă pe lanţul extracţie-prelucrare primară, ca şi lipsa de 
integrare organizatorică, economică şi financiară între aceste două activităţi 
atrage după sine ineficienţa sectorului.  

Astfel, actuala formă organizatorică din activitatea de extracţie şi meta-
lurgia neferoaselor (2) regii autonome în sectorul minier (4) societăţi comercia-
le în metalurgie (nu crează condiţiile necesare redresării şi rentabilizării acestor 
ramuri atât timp cât nu se asigură o concepţie strategică unitară pentru valorifi-
carea metalelor neferoase grele de la cercetarea geologică până la produsele 
finite îngreunează, în acelaşi timp posibilitatea implementării SGERN la nivelul 
agenţilor economici. De altfel, lipsa coordonării acestor ramuri a condus la de-
se necorelări între capacităţile din sectorul metalurgic cu cele din sectorul mini-
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er, necorelări care prin realizarea unui sistem integrat de gestiune economică 
se vor elimina1. 

Prin urmare, faţă de acestă situaţie, propunem integrarea sectorului de 
extracţie şi preparare a minereurilor neferoase cu metalurgia neferoasă2, 
creându-se astfel, companii mixte miniero-metalurgice similare cu cele realiza-
te pe plan mondial3. 

Spre deosebire de piaţa aluminiului, nichelului şi uneori a cuprului, piaţa 
plumbului şi zincului s-a caracterizat, întotdeauna printr-o mare diversificare în 
ţările mari producătoare (Canada, Australia şi Peru), unităţile miniere ce extrag 
minereu de plumb şi zinc au integrate şi topitoriile respective, dar şi firme care 
exportă concentrate. Europa Occidentală este însă „Continentul topitoriilor de 
zinc”, deţinând 40% din capacitatea mondială instalată, fiind dependentă de 
importurile de concentrate. 

Faţă de anii ‘80, se constată, în prezent, o intensificare a realizării de 
înteprinderi mixte, în special prin realizarea unor „cupluri” mină-uzină metalur-
gică atât pentru a câştiga un segment cât mai mare de piaţă, cât şi pentru nive-
larea posibilei ciclicităţi cererii şi ofertei concomitent cu gestiunea economică 
eficientă a acestui complex economic4. 

În industria extractivă a ţiţeiului şi gazelor naturale, au fost înfiinţate şi 
funcţionează 2 regii autonome şi 29 societăţi comerciale toate cu capital de 
stat şi fără a fi subvenţionate de la buget. Regiile autonome au fost înfiinţate 
iniţial numai pentru activităţi de producţie, iar societăţile comerciale pentru 
prestările de servicii respective. Trebuie menţionat faptul că, societăţile comer-
ciale existente în acest domeniu pot fi privatizate integral sau parţial, cu excep-
ţia Societăţilor Comerciale de transport-conducte din Ploieşti şi din Constanţa, 
la care 51% din capital este deţinut de PETROM Bucureşti. 

În condiţiile economico-financiare grele ale industriei petrochimiei (oferta 
internă insuficientă cererii de rafinare, distanţa mare faţă de locurile de import 

                                                           
1 În acest mod se va putea practica un singur preţ (cel al matalelor), ca output valoric din 

întregul sistem, prin care va trebui să se recupereze volumul total al cheltuielilor de pro-
ducţie şi să se rentabilizeze întreaga activitate. 

2 Această problemă a integrării a fost tratată pe larg în lucrarea din anul 1991. 
3 Outokumpu Group (Finlanda) este o companie minieră şi metalurgică, care ulterior, s-a 

transformat într-un grup multinaţional, cu filiale în peste 20 de ţări ale lumii. Activitatea 
complexă de la Outokumpu Group a fost reorganizată pe divizii şi filiale, astfel: Divizia Mi-
nieră, Divizia Metalurgică, Divizia Produse din Cupru (cea mai mare), Divizia Oţel Inoxida-
bil. Activitatea de inginerie şi fabricarea de echipament este împărţită în: Divizia de Ingine-
rie, Divizia de Electronică, Divizia de Echipamente (cea mai mare). (Vezi, Robert 
J.M.Wyllie – “Outokumpu An Expanding – integrating world-wide base-metals group”, in 
E&MJ – The International Mining Magazine, august, 1988).  

4 Dat fiind riscul unor astfel de cuplări mai ales pentru ţările din Estul Europei, în ultimii ani 
se foloseşte o abordare “în fond comun” cu consultanţi din afara şi cu bănci specializate în 
investiţii. Alteori, marile companii dispun de compartimente specializate în astfel de achizi-
ţii, care au rolul de a identifica domeniile de interes, companiile dispuse să vândă sau să 
cumpere etc.  
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al ţiţeiului, costuri excesive ale produselor petrochimice importante etc.), gesti-
unea economică a hidrocarburilor şi produselor petroliere şi implementarea 
unui SGERN eficient implică integrarea în aval a activităţii de rafinare cu cea a 
petrochimiei. La cel de-al 13-lea Congres Mondial al Petrolului care a avut loc 
în perioada 20-25 octombrie 1991 la Buenos Aires în Argentina s-au prezentat 
„drept noutate”, beneficiile pe plan tehnic şi economic aduse de integrarea pre-
lucrării ţiţeiului cu producţia petrochimică de bază1. Această integrare presupu-
ne dispariţia unei linii ipotetice de democraţie între prelucrarea ţiţeiului şi pro-
cesele petrochimice propriu-zise2.  

În cadrul gestiunii economice a resurselor forestiere, de la început trebu-
ie evidenţiate anumite particularităţi şi anume capacitatea acestora de a-şi re-
face calităţile iniţiale, importanţa lor în complexul economic naţional şi o com-
ponentă esenţială pentru protecţia mediului natural. Ca atare, gestiunea eco-
nomică a resurselor forestiere implică determinarea raportului optim între canti-
tatea de lemn ce se exploatează şi cea care trebuie consumată pentru genera-
ţiile viitoare.  

În România, aproximativ 80% din fondul forestier este în proprietatea sta-
tului şi este gestionat de Regia Autonomă ROMSILVA, înfiinţată pe baza Hotă-
rârii Guvernului nr. 79/1990. 

ROMSILVA are obiectiv, potrivit deciziei de înfiinţare, apărarea, conser-
varea şi dezvoltarea fondului forestier, gospodărirea celorlalte produse ale pă-
durii, asigurarea unei strategii de exploatare raţională a acestuia şi totodată, de 
regenerare a pădurii. 

Existenţa unei organizări specifice implică nu numai utilizarea fondului 
forestier ca resursă, ci şi refacerea şi regenerarea pădurii ca eco-sistem. Potri-
vit regulamentului de funcţionare a ROMSILVA, aceasta asigura concesiona-
rea, închirierea şi locaţia de gestiune a exploatării masei lemnoase sau a altor 
resurse naturale aflate în perimetrele împădurite, în condiţiile în care aceasta 
nu are în proprietate terenul forestier ce constituie de fapt, patrimoniul naţional. 

Limitele economico-financiare de implementare a SGERN la nivelul 
agenţilor economici sunt diferite în raport cu tipul resurselor exploatate. Astfel: 

- Dezvoltarea industriei extractive până în 1989 s-a făcut cu forţarea la 
maximum a zăcămintelor cu condiţiile geo-miniere cele mai bune, ca şi prin 
atragerea în circuitul economic a acelora care deşi aveau conţinuturi scăzute şi 
condiţii grele de extracţie au fost date în exploatare pentru a acoperi din surse 
interne necesarul economiei naţionale. Ca atare, activitatea economico-
financiară a întreprinderilor şi exploatărilor miniere, în general, a fost nerentabi-
lă, situaţie ce se regăseşte şi în prezent. De exemplu, în activitatea de exploa-
tare şi preparare a carburilor, în anul 1992, cheltuielile la 1000 lei producţie 
marfă au fost de 4686 lei, ceea ce a determinat pe întreaga ramură pierderi de 

                                                           
1 Vezi: Adrian Stoica, Gheorghe Ivănuş-Un nou concept privind restructurarea industriei de 

prelucrare a ţiţeiului şi a petrochimiei, în Revista de Chimie, 43, nr.7, iulie, 1992. 
2 Această problemă a integrării a fost tratată pe larg în lucrarea din anul 1992.  
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30,658 miliarde lei acoperite fie de la bugetul statului (19,7 miliarde lei) fie prin 
beneficiile realizate în alte activităţi. 

De aceea, în activitatea de extracţie şi preparare a minereurilor neferoase 
şi auro-argintifere, în anul 1990, în condiţiile în care producţia fizică a scăzut cu 
57,1% faţă de 1989, s-au înregistrat pierderi pierderi de 53,7 miliarde lei ca urma-
re a creşterii costurilor de producţie, peste nivelul preţurilor de comercializare. 

- Activitatea de extracţie a petrolului şi gazelor naturale este rentabilă1. 
Modificarea preţului de producţie şi alinierea la preţurile mondiale au determi-
nat funcţionarea eficientă a trusturilor de profil, chiar şi în cazul dublării costuri-
lor de producţie datorită cheltuielilor suplimentare necesitate de aplicare meto-
delor de recuperare intensivă, primară şi secundară (cum este cazul petrolului). 

- În cazul resurselor forestiere, activităţile economice din cadrul filialelor 
şi a ROMSILVA se desfăşoară în condiţiile acoperirii cheltuielilor de producţie 
prin preţurile de livrare. 

3. Desfăşurarea unei activităţi economico-financiare sănătoase şi realiza-
rea unei gestiuni economice eficiente depind şi de modul în care este organizat 
şi funcţionează activităţile de producţie ale agenţilor economici respectivi. Criza 
managerială generală care caracterizează economia românească în perioada 
actuală, se manifestă în toate ramurile economiei naţionale, inclusiv în indus-
triile extractivă, de prelucrare primară şi forestieră. Creşterea cererii de produ-
se miniere a determinat alocarea unor fonduri importante, creându-se imaginea 
(şi concepţia minerilor) că nu interesează pe nimeni cât costă extracţia şi pre-
pararea cărbunilor şi minereurilor, nerespectându-se unul din principiile de ba-
ză ale managementului şi anume, funcţionarea eficientă a activităţilor fiecărui 
agent economic. Ca atare, apreciem că, pentru o gestionare economică efici-
entă a resurselor naturale în condiţiile implementării unui SGERN la nivelul 
agenţilor economici se impune: îmbunătăţirea managementului şi calităţii apa-
ratului funcţional concomitent cu elaborarea unei strategii manageriale adecva-
te; asigurarea necesarului de resurse umane, cantitativ şi calitativ şi motivaţio-
nal; îmbunătăţirea managementului şi calităţii aparatului funcţional concomitent 
cu elaborarea unei strategii manageriale adecvate; asigurarea necesarului de 
resurse umane, cantitativ şi calitativ şi motivaţional; îmbunătăţirea concepţiei 
de dezvoltare şi programare a activităţilor; modernizarea tuturor verigilor din 
flux, etc.  

Implementarea SGERN la nivelul agenţilor economici trebuie să se ba-
zeze pe un nou tip de management, fundamentat pe sistemul de valori specifi-
ce economiei de piaţă, care prin concepte, instrumentar şi mod de aplicare să 
fie în măsură să determine remodelarea şi funcţionarea eficace a regiilor auto-
nome şi a societăţilor comerciale. 

4. Implementarea SGERN trebuie să vizeze reducerea poluării mediului, 
ştiind că, industria extractivă, şi mai ales metalurgia neferoasă şi petrochimia 
                                                           
1 Există, în extracţia petrolului, trusturi care se situează sub costul mediu pe ramură cum 

sunt TFE Piteşti (944 lei/t) şi TFE Târgu-Jiu (920 lei/t), care au condiţii mai bune de extrac-
ţie şi aplică preponderent (peste 90%) o singură metodă de recuperare (injecţia de apă). 
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sunt principalii factori ce contribuie la degradarea mediului înconjurător. Ca 
atare, protecţia mediului constituie o serioasă restricţie în exploatarea resurse-
lor naturale, ceea ce implică probleme deosebite din punctul de vedere al limi-
telor ecologice de implementare a SGERN la nivelul agenţilor economici. Ana-
liza fluxurilor materiale de-a lungul lanţului extracţie-preparare-prelucrare pri-
mară, indiferent de tipul resurselor naturale implică luarea în considerare a ur-
mătoarelor limite de implementare SGERN:  

− ritmul creşterii cantităţii de resurse solicitate de dezvoltarea economice 
este limitat de mărimea zăcământului de resurse minerale nereînoibile 
şi de capacitatea ecosistemelor de a produce resurse reînoibile; 

− producerea de reziduuri constituie o parte componentă pe tot parcur-
sul proceselor economice, de la desprinderea resurselor din natură pâ-
nă la consumul final al produselor care nu trebuie evacuate în mediu şi 
trebuie reintroduse în proporţie cât mai mare în circuitul economic; 

− evaluarea cantitativă a tuturor elementelor care intră în fluxul tehnolo-
gic trebuie să fie însoţită de exprimarea valorică pentru asigurarea 
unei gospodăriri eficiente a resurselor naturale ca şi a mediului. 

3.2. Obiective şi elemente operaţionale pentru implementarea 
SGERN 

Implementarea unui SGERN eficient este parte componentă a strategiilor 
agenţilor economici din industriile extractivă, de prelucrare primară şi forestie-
ră. Factorii determinanţi ai acestor strategii la nivelul agenţilor economici, 
depend de mediul extern şi de situaţia existentă la nivel macroeconomic. Prin 
implementarea SGERN, agenţii economici pot determina evoluţia pe termen 
lung şi performanţele activităţii lor, asigurând formularea riguroasă, aplicarea 
corespunzătoare şi evaluarea continuă a strategiei stabilite. O asemenea 
abordare corespunde conceptului modern de management strategic. Avantaje-
le aplicării managementului strategic prin implementarea SGERN la nivelul 
agenţilor economici sunt următoarele: 

− oferă un cadru unitar de acţiune la toate nivelurile de conducere ale 
agenţilor economici din industria extractivă, de prelucrare primară şi fo-
restieră, şi, îndeosebi, la cele cu rol determinant în orientarea acestora; 

− poate produce adevărate revoluţii conceptuale, atitudinale şi acţionale 
în rândurile cadrelor de conducere, realizarea acestor mutaţii 
dovedindu-se benefică pentru societăţile comerciale şi regiilor auto-
nome din activităţile analizate; 

− implică, în mod responsabil, diferitele niveluri de conducere în aceste 
procese; 

− oferă societăţilor comerciale şi regiilor autonome, considerate, unităţi 
de afaceri strategice1 în domeniul extractivă, de prelucrare primară 
sau forestier, gestiunea previzională, fiind totodată premisa favorabilă 

                                                           
1 Menţionăm că unitatea de afaceri strategică reprezintă o afacere distinctă, cu grupa ei pro-

prie de competitori, şi care poate fi condusă într-un mod relativ independent de celelalte 
afaceri ale organizaţiei. 
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a dezvoltării acestora. 
Formularea obiectivelor implementării SGERN în vederea realizării stra-

tegiei de dezvoltare a sectorului respective, presupune identificarea şi analiza 
aprofundată a “intrărilor sectorului”: structura producţiei, contribuţia la crearea 
valorii adăugate a industriei, potenţialul calitativ şi cantitativ de resurse minera-
le şi ponderea diferitelor categorii de resurse, cadrul legislative care influenţea-
ză activitatea din domeniul respectiv (Legea protecţiei mediului înconjurător, 
sistemul de taxe şi impozite) etc. şi a “ieşirilor sectorului” - politicile destinate 
realizării obiectivelor strategice, instrumentele economico-financiare necesare, 
gradul de valorificare a potenţialului naţional de resurse minerale, etc.  

Schimbările structurale previzionale sau care au avut deja loc în econo-
mia românească, condiţiile specifice perioade: actuale impugn ca formularea 
obiectivelor implementării SGERN să se facă atât la nivel naţional (de către 
Departamentul Minelor şi Geologiei, ROMPETROL, ROMGAZ ŞI ROMSILVA), 
astfel încât să existe posibilitatea unei mai bune corelări a obiectivelor sectoru-
lui extractiv sau forestier cu cele economice generale, cât şi la nivel regional, 
pentru fiecare unitate de afaceri strategică (societate comercială sau regii au-
tonome, inclusiv exploatările miniere şi trusturile de foraj-extracţie aflate în 
componenţa lor), pentru a putea surprinde aspectele specifice diferitelor zone 
în care acestea îşi desfăşoară activitatea (Fig. 3.1.). 

 

 

Fig. 3.1. Mediul socio-economic ambiant şi alternativele de strategie 
la nivelul unităţii de afaceri strategice 
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Fig. 3.2. Arii de rezultate-cheie ce trebuie acoperite cu obiective derivate 

(cazul industriei miniere) 

Se pot identifica astfel seriile de rezultate-cheie ce trebuie acoperite cu 
obiective derivate (Fig. 3.2.) şi se pot formula obiectivele strategice generale şi 
derivate ale implementării SGERN (Tabelul 3.1.), valabile atât la nivel macroe-
conomic (departament, minister), cât şi la cel al unităţilor de afaceri strategice 
(regii autonome sau societăţi comerciale), cu menţiunea că, în cazul celor din 
urma, aceste obiective au un domeniu de aplicabilitate mai restrâns. 

Sistemul de obiective strategice concretizează, din punct de vedere can-
titativ şi calitativ, misiunea organizaţiei: creşterea gradului de asigurare a eco-
nomiei naţionale cu resurse naturale, în condiţii de eficienţă economică. 

În scopul realizării obiectivelor strategice generale şi derivate ale imple-
mentării SGERN, agenţii economici din industria extractivă, de prelucrare pri-
mare ca şi cei din silvicultură dispun de un set de elemente operaţionale care 
să ajute la implementarea SGERN. Dintre acestea, cele mai semnificative din 
punctual de vedere al gestiunii economice a resurselor naturale considerăm că 
sunt următoarele: a) structura organizatorică a firmei; b) sistemul informaţional; 
c) tabloul de bond; d) perfecţionarea managerilor. 

a. Rezultat al transformărilor successive ale ştiinţei şi tehnologiei aplicate 
în producţie, ca şi al adaptărilor structurale la cerinţele unui mediu în continuă 
schimbare, agentul economic nu poate rămâne un factor pasiv, un simplu 
acumulator de idei novatoare. Efectul de sinergie regăsit în impactul agenţilor 
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economici asupra mediului ambiant depinde însă în mod hotărîtor de calitatea 
structurii organizatorice a firmei. 

De aceea, structura organizatorică poate fi considerată, printr-o abordare 
funcţională, drept scheletul întregului organism care este regia autonomă sau 
societatea comercială, funcţionarea acesteia fiind dependentă de modul în ca-
re sunt plasate şi utilizate resursele umane de care dispune la un moment dat. 

În ansamblul ei, structura organizatorică prezintă două mari părţi: structura 
de conducere (sau funcţională) şi structura de producţie (sau operaţională). 

Tabelul 3.1. 

Sistemul de obiective strategice generale şi derivateale implementării 
SGERN (cazul industriei miniere) 

Tipul de obi-
ective 

Obiectivele şi căile de realizare 

1. Creşterea gradului de valorificare a potenţialului naţional de re-
surse minerale, pe categorii de resurse. 
2. Creşterea cifrei de afaceri a regiilor autonome sau societăţilor 
comerciale  

A. Obiective 
generale 

3. Creşterea ratei rentabilităţii exploatărilor miniere  
B. Obiective 
derivate 

 

1. Creşterea calităţii produselor miniere, prin investiţii pentru pro-
movarea unor noi tehnologii de preparare a minereurilor extrase. 
2. Menţinerea, sau creşterea, cel puţin a nivelului producţiei reali-
zată în anul precedent.  
3. Creşterea gradului de valorificare a zăcămintelor cu conţinut 
scăzut de substanţe utile prin: investiţii pentru aplicarea unor me-
tode moderne de exploatare în subteran şi la suprafaţă; investiţii 
pentru modernizarea şi perfecţionarea procedeelor de extracţie 
metalurgică. 

I. în domeniul 
producţiei 

4. Creşterea gradului de recuperare a substanţelor utile din mine-
reuri extrase prin: investiţii pentru promovarea unor tehnologii de 
valorificare complexe şi completă a substanţelor utile; investiţii pen-
tru promovarea unor tehnologii de analiză calitativă a compoziţiei 
minereurilor extrase. 
1. Creşterea rezervelor de resurse minerale prin: investiţii pentru 
cercetări geologice de descoperire a noi zăcăminte; investiţii pentru 
punerea în valoare de noi resurse; utilizarea de aparatură şi tehni-
că modernă de lucru în cercetarea geologică. 

II. în domeniul 
cercetării-
dezvoltării  

2. Reducerea poluării mediului prin găsirea unor noi modalităţi de 
recuperare a deşeurilor cu conţinut de substanţe utile rezultate din 
activitatea minieră. 
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Structura de conducere (sau funcţională) a regiei autonome sau a socie-

tăţii comerciale reuneşte ansamblul persoanelor, compartimentelor şi relaţiilor 
organizaţionale astfel constituite şi plasate încât, să asigure condiţiile economi-
ce, tehnice şi de personal necesare desfăşurării procesului managerial de ges-
tiune a resurselor naturale şi a proceselor de execuţie. 

Structura de producţie (sau operaţională) a regiei autonome sau a socie-
tăţii comerciale este alcătuită din ansamblul persoanelor, exploatărilor miniere, 
trusturilor de foraj-extracţie, ocolurilor silvice, societăţilor comerciale, şi relaţiilor 
organizaţionale constituite în vederea realizării directe a obiectului de activitate 
a firmei, în condiţiile implementării SGERN. 

În concluzie, se poate afirma că, în procesul managerial, structura orga-
nizatorică constituie un element operaţional de bază a cărui calitate potenţează 
eforturile de realizare a obiectivelor firmei. 

Raţionalitatea modului de combinare a resurselor umane, materiale şi fi-
nanciare prin intermediul structurilor organizatorice ale regiilor autonome sau 
ale societăţilor comerciale condiţionează hotărâtor nu numai eficienţa desfăşu-
rării activităţilor necesare realizării obiectivelor implementării SGERN, ci şi cali-
tatea şi operativitatea SGERN, configuraţia şi funcţionalitatea sistemului infor-
maţional, varietatea metodelor şi tehnicilor de conducere şi de organizare utili-
zate etc. 

b. Funcţionarea regiilor autonome sau a societăţilor comerciale din in-
dustria extractivă, de prelucrare primară sau silvicultura ca sistem, implică un 
schimb permanent de informaţii între elementele sale (regie-sucursală-
exploatări miniere; regie-trusturi de foraj-extracţie; regie-ocol silvic, societate 
comercială-filiale), precum şi între ansamblul sau şi alte sisteme din mediul 
ambiant. 

Pornind de la premisa că sistemul informaţional este o componentă a 
sistemului de management al oricărei firme1, apreciem că acesta este, în ace-
laşi timp, şi un element operaţional major al implementării SGERN la nivelul 
agenţilor economici din industriile analizate, cu un impact din ce în ce mai mare 
asupra funcţionalităţii şi eficienţei economice a regiilor autonome sau a societă-
ţilor comerciale (Fig. 3.3). Atât sistemul informaţional, cât şi cel informatic ur-
măresc acelaşi scop, între acestea neexistând deosebiri de principiu. De ace-
ea, la implementarea SGERN la nivelul agenţilor economici, se poate aprecia 
că numai în măsura în care mijloacele de prelucrare automată a datelor parti-
cipă la realizarea scopului ne poate determina să atribuim unei părţi a sistemu-
lui informaţional denumirea de sistem informatic. Ca atare, de o deosebită im-
portanţă, în realizarea şi implementarea unui sistem modern de management 
al gestiunii resurselor neregenerabile este adoptarea unui sistem informatic 
eficient şi informatizarea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale ca urma-

                                                           
1 Alături de sistemul organizatoric, sistemul decizional şi sistemul de metode şi tehnici de 

management. 
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re a Hotărârii Guvernului nr. 1367/29.XII. 1990 prin care se va asigura: prelu-
crarea omogenă a informaţiilor tehno-economice în cadrul fiecărei regii, cât şi 
între regii, cu posibilităţi de agregare la nivelul departamentului; interconecta-
rea cu alte sisteme din economie (în primul rând cu cel al societăţilor comercia-
le din industria de prelucrare primară şi, în al doilea rând, cu sistemul bancar, 
al asigurărilor sociale etc.), care vor fi dotate tot cu calculatoare IBM-
compatibile; compatibilitatea cu sisteme din exteriorul ţării dezvoltarea, în per-
spectivă, a prelucrării informatice pe o perioadă de minimul 10 ani, prin siste-
mul modular în care sunt concepute echipamentele. 

 

 

Fig. 3.3. Integrarea sistemului informatic în sistemul 
informaţional a managementului 

c. Un alt element operaţional important pentru implementarea SGERN îl 
reprezintă tabloul de bord. Acesta poate fi abordat din mai multe puncte de ve-
dere. 

În primul rând, este o importantă tehnică de conducere, cu impact nemij-
locit asupra eficacităţii muncii conducătorilor regiilor autonome sau a societăţi-
lor comerciale; în al doilea rând, este o modalitate principală, de raţionalizare a 
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subsistemului informaţional microeconomic, contribuind astfel la implementa-
rea SGERN la nivelul agenţilor economici. Prin intermediul tabloului de bord se 
asigură o informare completă rapidă şi operativă a conducătorilor pentru luarea 
deciziilor oportune. Conceput ca un instrument de sinteză care permite condu-
cerii să efectueze, într-un timp scurt, o analiză complexă a derulării activităţilor 
conduse, realizând o gestiune economică profitabilă a resurselor naturale, ta-
bloul de bord, trebuie să satisfacă câteva cerinţe minime, cum ar fi: consistenţa 
(integralitatea), rigurozitatea, agregarea, accesibilitatea, schimbarea, expresivi-
tatea, adaptabilitatea, economicitatea s.a. Aceste cerinţe constituie de fapt, 
premise ale îndeplinirii de către tabloul de bord a funcţiilor sale în cadrul 
SGERN şi care îi definesc conţinutul; de avertizare, de evaluare-diagnosticare, 
de eliminare a aspectelor negative şi de generalizare a elementelor pozitive în 
gestiunea economică a resurselor naturale. 

d. Profundele transformări ale economiei ţării noastre, determinate de 
trecerea de la un sistem de conducere centralizat şi totalitar, la o conducere 
derivată din mecanismele economiei de piaţă, solicită o înaltă profesionalizare 
şi responsabilizare a conducătorului. 

Dincolo de însuşirea unui set de metode şi tehnici derivate din instru-
mentarul modern al managementului, capabil să apropie SGERN de raţionalita-
tea şi eficienţa atât de necesare economiei noastre devitalizate, devine imperi-
os necesară modificarea mentalităţii şi atitudinii faţă de pregătirea, perfecţiona-
rea şi autoperfecţionarea managerului, concepute ca activităţi permanente, dar 
dinamice şi flexibile la nivelul agenţilor economici. 

Conţinutul perfecţionării pregătirii managerilor, ca element operaţional 
pentru implementarea SGERN, este, în prezent, puternic marcat de tendinţele 
manifestate pe plan intern şi internaţional în acest domeniu, după cum urmea-
ză: fundamentarea formării şi perfecţionării managerilor pe principiul educaţiei 
permanente; crearea de sisteme naţionale pentru pregătirea managerilor, con-
ceperea şi realizarea activităţii de formare şi perfecţionare a managerilor, dife-
renţiat, în funcţie de calităţile lor psihologice; conceperea şi desfăşurarea sis-
tematică a pregătirii managerilor ca o rezultantă directă a extinderii SGERN; 
evaluarea sistematică a rezultatelor programelor de perfecţionare a pregătirii 
managerilor etc.  

În concluzie, apreciem că, pentru a face faţă concurenţei, managementul 
strategic devine o necesitate vitală pentru implementarea SGERN. 

3.3. Instrumente economico-financiare destinate să faciliteaze 
implementarea SGERN şi să asigure funcţionarea  
corespunzătoare a acestuia 

Problematica SGERN a constituit obiectul a numeroase analize, până în 
present în România, din următoarele puncte de vedere: 
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− aprecierea cantitativă sau fizică, în dinamică, a rezervelor sigure, pro-
babile şi posibile, pe cele două categorii – regenerabile şi neregene-
rabile; 

− substituţia resurselor naturale în perspectivă, luând în considerare 
tendinţele progresului ethnic, mutaţiile pe care le provoacă progresul 
ethnic în domeniul utilizării materiilor prime şi energiei; 

− evaluarea bănească a resurselor naturale atrase în circuitul econo-
mic, ţinând seama numai de volumul cheltuielilor pentru reproducerea 
resurselor (când este vorba de cele regenerabile), sau de volumul 
crescând al cheltuielilor cerute de cercetare şi de introducerea tehnicii 
noi pentru substituie (când este vorba de cele neregenerabile). 

Evaluarea resurselor are o importanţă nu atât teoretică în sine, ci practi-
că, pentru înlăturarea risipei în procesele economice (de producţie şi de con-
sum), pentru exploatarea raţională şi gestiunea economică eficientă a acesto-
ra. 

Faptul că, în general, consumurile specifice de materii prime şi de resur-
se energetice sunt încă mari, ca factorul de recuperare a multor resurse mine-
rale este foarte mic, că se face o mare risipă în întregul circuit economic tocmai 
la aceste resurse naturale care în perspectivă se vor diminua tot mai mult, se 
datoreşte în bună măsură tocmai situaţiei că preţurile nu se stabilesc în funcţie 
de raportul cerere/ofertă pe piaţa mondială.  

În ultimii ani, s-au făcut progrese în această direcţie, în special din două 
perspective: 

− la reaşezarea preţurilor unor resurse, printre care, în primul rând, cele 
energetice, s-a luat în considerare într-o anumită măsură valoarea de 
întrebuinţare, situaţia lor tot mai deficitară, precum şi cheltuielile vii-
toare suplimentare de prespecţiuni geologice şi de substituţie1; 

− în România, reproducerea unei resurse cum este aceea a pământului 
pentru agricultură şi a fondului forestier devine o problemă de mare 
importanţă. 

Toate cele menţionate constituie elemente necesare pentru definirea in-
strumentelor economico-financiare destinate să faciliteze implementarea 
SGERN, şi anume: 

a. Alocarea resurselor naturale 
Întrucât istoria nu a cunoscut încă un process similar cu cel pe care-l tra-

versează România şi ţările din Europa de Est şi Centrală, respective de trecere 
de la o economie excesiv centralizată la una concurenţială, nu există un model 
al alocării în tranziţie. Practica mondială, însă, demonstrează că trăsăturile 
esenţiale ce caracterizează cele două tipuri de economie de piaţă respectiv 
centralizată – îşi găsesc reflectare şi în domeniul alocării resurselor naturale. 
                                                           
1 Asemenea măsuri au menirea tocmai de a contribui la raţionalizarea consumului de gaz 

metan şi de petrol. 
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Piaţa resurselor naturale şi de materii prime trebuie să respecte legea cererii şi 
ofertei, instrumentul principal ce echilibrează raportul cerere/ofertă fiind meca-
nismul costurilor, respective cel al preţurilor. În aceste condiţii, preţurile ar tre-
bui să joace rolul unor semnale ce indică gradul de raţionalitate a alocării re-
surselor. Metoda de alocare a resurselor naturale pe baza instrumentelor spe-
cifice economiei de piaţă prezintă următoarele avantaje: a) promovează piaţa 
consumatorilor, îndeplinind dorinţele acestora într-o mai mare măsură decât în 
cazul economiei dirijate; b) realizează libertatea agenţilor economici de a intra 
în relaţii multiple şi directe cu producătorii preferaţi; c) conduce la lărgirea ga-
mei sortimentale de produse şi servicii ce pot fi oferite; d) creşte competiţia în 
utilizarea resurselor; e) flexibilitatea alocării resurselor în faţa modificării preţu-
rilor interne şi internaţionale; f) creşte capacitatea de schimbare a producţiei 
potrivit cu noile condiţii etc. 

Alocarea resurselor naturale în ţările în tranziţie la economia de piaţă 
deocamdată intră în atribuţiile guvernului, care dispune de instrumentele eco-
nomice şi politice adecvate. În aceste ţări, inclusive în România, sectorul public 
are rol cheie în influienţarea deciziei guvernului privind gestiunea economică a 
resurselor naturale. 

Măsurile guvernamentale au ca scop protecţia consumatorilor (individuali 
şi colectivi) în faţă exploziei preţurilor, ca urmare a liberalizării lor, şi se consti-
tuie din: subvenţii; controlul importurilor; impozite pe venituri şi capital diferenţi-
ate; măsuri de economisire a valutei etc. 

În legătură cu problema mult discutată, dacă pentru economia româ-
nească este sau nu benefică păstrarea, pentru un timp, a monopolului statului 
asupra gestionării unor grupe de resurse naturale şi de materii prime este ne-
cesar să precizăm faptul că, dependenţa de resursele naturale, ca şi de capa-
citatea limitată în present a agenţilor economici de soluţionare a aprovizionării 
prin importuri, face ca aceştia (regii autonome şi societăţi comerciale) să fie 
interesaţi ca tratarea problemei alocării să fie făcută de către stat, care să-şi 
assume şi responsabilitatea gestiunii acestora. Apreciem că aceasta este o 
problemă specifică perioadei de tranziţie în viitorul apropiat şi alocarea resur-
selor naturale să respecte cerinţele legilor economiei de piaţă. 

b. Costul de producţie şi preţul de vânzare 
În politica de restructurare a industriei româneşti şi de tranziţie la eco-

nomia de piaţă, un rol deosebit se acordă atât evaluării reale cantitative şi cali-
tative a resurselor naturale, cât şi a cunoaşterii posibilităţilor concrete de gesti-
une eficientă a acestora, fie ca resursă energetică, fie ca materie primă. O 
asemenea evaluare a fost şi este oportună pentru determinarea realistă a nive-
lului producţiei industriei extractive şi de prelucrare primară sau de exploatare 
şi prelucrare a lemnului, a nivelului şi structurii costurilor de producţie etc., care 
să permită stabilirea corectă a locului şi rolului acestor resurse în sistemul eco-
nomic, cât şi a aportului fiecăreia dintre aceste ramuri la acoperirea necesaru-
lui de materii prime şi energie. 
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Pentru gestiunea economică eficientă a resurselor naturale şi implemen-
tarea SGERN la nivelul agenţilor economici, trebuie analizată în detaliu forma-
rea şi identificarea elementelor care influenţează nivelul şi structura preţului de 
producţie la produsele miniere, de prima prelucrare şi a masei lemnoase, ca 
instrument fundamental al SGERN. În acest mod, se poate obţine o imagine 
corectă asupra gestiunii economice a resurselor naturale, în scopul creerii 
premiselor implementării SGERN la nivelul agenţilor economici şi, pe această 
bază, a posibilităţilor de desfăşurare a unor activităţi economice profitabile. 

Până în present, metodologiile de stabilire a costurilor de producţie în si-
tuaţiile contabile şi în documentaţiile tehnico-economice de investiţii pentru ac-
tivitatea industriei extractive şi pentru produsele acesteia, nu au reflectat com-
plet şi corect toate cheltuielile pentru a se putea face o apreciere justă a rezul-
tatelor acestor agenţi economici de piaţă. 

Cunoaşterea nivelului preţurilor la principalele resurse energetice şi de 
materii prime este mai necesară în condiţiile economiei de piaţă, când resurse-
le naturale constituie, de fapt, punctul de plecare în procesul general de forma-
re a preţurilor la toate produsele. Orice majorare a preţurilor la principalele pro-
duse energetice şi la materiile prime obţinute fie din producţia internă, fie din 
import, atrage după sine creşterea preţurilor la produsele în care sunt incorpo-
rate. 

De aceea, la analizarea aspectelor de piaţă în cazul industriei extractive 
rezultă că, în unele cazuri, calitatea şi performanţele unor produse sunt mai 
importante decât preţul acestora (în special pentru metale şi concentrate minie-
re), care reprezintă numai o parte din costul total al produsului final, în timp ce 
o deficienţă de calitate (a elementelor restrictive) poate conduce la degradarea 
întregului produs finit şi, ca atare, să-i reducă valoarea. Ca urmare, schimbările 
în industria extractivă (cu precădere în cea minieră neferoasă) vor fi justificate 
mai mult prin perfecţionarea tehnologică, decât prin premise efectelor econo-
mice.  

Definirea unor metode general valabile de calculare a preţurilor în funcţie 
de conjuncturile pieţelor externe, respectiv de cotaţiile la bursele de materii 
prime şi resurse energetice, trebuie să permită evaluarea situaţiei economice a 
fiecărui agent economic în raport cu cursul de fixing bancar al leului. Se pot 
păstra astfel, numai două variabile de calcul pentru preţul care va fi luat ca ba-
ză de negociere la vânzarea fiecărei materii prime. Preţul real de vânzare va 
putea fi negociat în jurul preţului de bază. 

Din diferenţele obţinute între aceste preţuri realiste şi preţurile calculate 
pe baza costurilor de producţie va rezulta rentabilitatea sau nerentabilitatea 
agenţilor economici analizaţi, ceea ce va contribui la procesul de decizie la 
stabilirea viitorului acestora. În viziunea SGERN, acesta ne va conduce la ur-
mătoarele aspecte: 

− subvenţionarea agentului economic pe o perioadă de timp, cu anumi-
te sume, în scopul ajutării lui pe perioada de retehnologizare, pentru 



 121 
protejarea salariaţilor, eliminarea dificultăţilor financiare, până la re-
dresarea sa, sau pentru menţinerea unor preţuri de livrare reduse la 
unele produse de bază ale economiei naţionale (pentru prevenirea 
“exploziei în lanţ” a preţurilor la produsele sectorului secundar şi terţi-
ar); 

− dezvoltarea activităţii economice pentru retehnologizarea şi creările 
de surse financiare noi; 

− oprirea activităţii agentului economic pe o perioadă de timp, până la 
găsirea ulterioară a unor surse de finanţare pentru retehnologizare-
rentabilizare. 

În acest sens, trebuie să menţionăm faptul că, în Hotărârea Guvernului 
nr. 776/13.XII. 1991 cu privire la regimul de preţuri şi tarife, în condiţiile unifică-
rii cursurilor de schimb ale leului, aplicabilă de la 05.XII.1991, se stipulează ca 
noile preţuri interne cu ridicata şi tarifele pentru materiile prime de bază, ener-
gie electrică şi tehnică, şi unii combustibili lichizi se stabilesc de către regiile 
autonome producătoare şi societăţile comerciale (cu capital de stat) prin nego-
ciere cu agenţii economici beneficiari, în limita preţurilor internaţionale (trans-
formate în lei la cursul în vigoare), în condiţiile de livrare şi parametri calitativi 
comparabili. 

În acest context, facem precizarea că, pentru prevenirea practicării preţu-
rilor de speculă sau de monopol pentru unele materii prime care s-a considerat 
că determină în mod hotărâtor nivelul general al preţurilor şi tarifelor din eco-
nomie, s-a revenit la fixarea de către Guvern a unor indici maximi de creştere 
faţă de preţurile negociate, indici care permit totuşi majorări importante. 

În ceea ce priveşte resursele forestiere, se apreciază că, fluctuaţiile pre-
ţurilor pe piaţă ale lemnului sunt cu atât mai mari cu cât durata de reproducţie 
este mai scurtă. Explicaţia constă în faptul că, la resursele care se reproduce 
decenal, multidecenal sau secular, preţurile înregistrează creşteri sau scăderi 
într-un interval mai mare de timp pentru că dezechilibrul dintre cerere şi ofertă 
odată apărut poate fi eliminate mai greu prin creşteri-scăderi ale producţiei în 
termene scurte. 

Evident, explicaţia evoluţiei preţurilor la acest tip de resurse nu se poate 
reduce doar la elementele prezentate, dar influenţa specificului producţiei lor 
nu poate fi negată. De altfel, în cazul general al resurselor reproductibile şi, în 
special, a celor de natură agrosilvică producţia este mai puţin sigură decât, de 
exemplu, producţia materiilor prime minerale sau a produselor industriale de 
primă prelucrare. 

Referitor la nivelul preţului de vânzare al resurselor forestiere se remarcă 
două elemente de bază, şi anume: 

− valoarea de înlocuire a lemnului. În condiţiile în care preţul se ridica la 
un anumit nivel, costul marginal al firmei prelucrătoare va creşte. Da-
că această creştere este suficientă, firma de prelucrare va căuta să 
reducă cheltuielile cu material primă (lemnul) fie prin îmbunătăţirea 
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utilizării lemnului, fie prin găsirea unor înlocuitori mai ieftini (de exem-
plu, masele plastice). În condiţiile economiei de piaţă, există posibilita-
tea ca prin intermediul preţurilor să se reducă consumul de masă 
lemnoasă, printr-o gestionare corectă a acestei resurse care trebuie 
protejată; 

− coordonarea preţului intern al masei lemnoase cu preţurile de comer-
cializare a acesteia pe plan mondial. Comercializarea masei lemnoa-
se la preţurile practicate pe piaţa mondială determină neîncasarea la 
valoarea reală a valutei c ear trebui să fie obţinută prin vânzarea 
acestei resurse naturale. 

Utilizarea defectuoasă a acestui instrument financiar care este preţul, 
poate conduce la dereglări în gestiunea economică a agenţilor economici, con-
stituind în acelaşi timp, un factor ce împiedică implementarea SGERN. Indife-
rent de tipul de resursă (neregenerabilă sau regenerabilă), din compararea pre-
ţului de vânzare cu costul de producţie se pot obţine diferenţe, care, atunci 
când sunt nefavorabile (primul este mai mic ca cel de-al doilea), determină 
acordarea de subvenţii de la buget. 

c. Subvenţiile 
Subvenţionarea unor activităţi din domeniul exploatării resurselor natura-

le, atât a celor neregenerabile, cât şi a celor regenerabile, trebuie utilizată de 
guvern, ca instrument de implementare a SGERN, cu multă atenţie datorită 
implicaţiilor pe care le poate avea atât pe planul competitivităţii produselor ob-
ţinute, cât şi a performanţelor economiei. Ca atare, în acţiunile guvernamentale 
de restructurare a industriei, în general, şi a industriei extractive, în special, a 
eforturilor care se fac pentru întărirea monedei şi echilibrarea bugetului, sub-
venţionarea industriei extractive trebuie analizată în funcţie de importanţa 
acestei ramuri în complexul economic naţional. 

Experienţa mondială, demonstrează faptul că, în economia de piaţă, gu-
vernele subvenţionează numai anumite domenii din industrie, şi anume acelea 
care au o importanţă majoră pentru economie1. De exemplu, în multe ţări dez-
voltate care dispun de rezerve minerale insuficiente din punct de vedere canti-
tativ şi de calitate inferioară, industria extractivă este subvenţionată de către 
stat. 

Limita subvenţionării de către stat a activităţilor din industria extractivă 
variază de la o resursă la alta, şi de la o perioadă la alta. Această subvenţiona-
re vizează fie acoperirea numai a cheltuielilor de extracţie propriu-zisă (în in-
dustria extractivă) sau a celor cu refacerea masei lemnoase (în industria fores-
tieră), fie acoperirea volumului total al cheltuielilor de exploatare (extracţie, 

                                                           
1 Un material este considerat strategic dacă prezintă următoarele caracteristici: are o impor-

tanţă vitală pentru ţară; nu există sau este în cantitate insuficientă şi trebuie importat; este 
dificil de înlocuit cu altul; nu poate fi reutilizat. 
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preparare, transportul tehnologic în cazul industriei extractive sau tăierea ma-
sei lemnoase, prelucrare, refacerea fondului forestier în cazul silviculturii). 

Problematica acordării de către stat a unor subvenţii (în special pentru 
agenţii economici din industria minieră), rămâne deschisă şi în viitor, în sensul 
implementării SGERN, deşi prin diferite Hotărâri ale Guvernului preţurile medii 
de livrare ale diferitelor resurse energetice şi de materii prime par a fi acoperi-
toare, fiind stabilite în funcţie atât de costurile medii de producţie realizate, cât 
şi de preţurile de comercializare a acestor resurse pe piaţa mondială. 

Pentru că preţul resurselor energetice şi de materii prime să fie acoperi-
te, ar trebui să se ia în calcul şi inflaţia creşterii cheltuielilor cu amortizarea fon-
durilor fixe întrucât utilajele şi echipamentele noi destinate industriei extractive 
vor avea, la rândul lor, preţuri mai mari de livrare; tot aici, trebuie avută în ve-
dere şi continua devalorizare a monedei naţionale, comparativ cu dolarul SUA.  

Implementarea SGERN la nivelul agenţilor economici, şi funcţionarea co-
respunzătoare a acestuia trebuie analizată cu mai multe atenţie, deoarece în 
industria extractivă şi forestieră, unităţile economice funcţionează după regulile 
regiilor autonome. Ca atare, aceşti agenţi economici ar trebui să-şi acopere cu 
veniturile provenite din activitatea lor, toate cheltuielile (inclusiv dobânzile, 
amortizarea investiţiilor şi rambursarea creditelor), şi să obţină profit1. Dar, în 
noile condiţii ale preţurilor la materialele utilizate, atât, în activităţile de extracţie 
(sau de exploatare a masei lemnoase), cât şi în cele de preparare (sau de pre-
lucrare a lemnului), pentru ca agenţii economici respectivi să fie rentabili, preţu-
rile de livrare ale unor resurse energetice şi de materii prime vor trebui să 
crească sensibil2, ceea ce vor avea influenţe deosebite în ramurile prelucrătoa-
re şi la consumatorul final. 

Necesitatea acordării subvenţiilor apare nu numai ca un instrument eco-
nomico-financiar, ci şi datorită problemelor sociale legate de disponibilizarea 
forţei de muncă în eventualitatea încheierii activităţii unor agenţi economici. 
Restricţia socială devine, astfel, deosebit de puternică, mai ales în viitorul 
apropiat, când nu sunt create condiţii pentru redistribuirea forţei de muncă dis-
ponibilizată. Problemele sociale vor fi mult mai acute în Valea Jiului deoarece 
mineritul constituie singura industrie, faţă de bazinul Olteniei, de exemplu, care 
este aşezat într-o zonă agricolă şi, deci, cu alte oportunităţi oferite.  

d. Atragerea capitalului privat 
Eficientizarea industriei extractive ar putea fi realizată prin infuzia masivă 

de capital privat pentru retehnologizarea acestor activităţi. 
Monopolul “natural” al proprietăţii statului asupra resurselor naturale, 

precum şi rentabilitatea scăzută, sau chiar inexistentă, dintr-un sector de bază 
al economiei, cum este cel extractive, concura la absorbirea de către acesta a 
unor importante resurse bugetare. 
                                                           
1 Legea nr.15 privind organizarea unităţilor economice ca regii autonome şi societăţii comer-

ciale, august 1990. 
2 De exemplu, la huilă de 2-5 ori faţă de preţul din 1990.  
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În general, se apreciază că, cel puţin în etapa de tranziţie la economia 
de piaţă, care necesită profunde transformări structurale ce grevează asupra 
bugetului public, deficitul bugetar se va menţine. 

Aceste considerente, corroborate cu lipsa de resurse valutare pentru su-
plimentarea din import a declinului producţiei de materii prime de origine mine-
rală, impugn pentru implementarea şi funcţionarea corespunzătoare a SGERN 
şi atragerea capitalului privat (străin şi autohton). Deoarece capitalul autohton 
este aproape inexistent şi, datorită volumului mare de fonduri şi a riscurilor im-
plicate, este puţin probabil că acesta va fi atras de un domeniu cum este cel al 
obţinerii materiilor prime minerale, rolul de catalizator al iniţiativei private reve-
nind capitalului străin (posesor al unor tehnologii şi echipamente avansate, al 
tehnicilor moderne de management şi de pregătire profesională).  

Formele concrete de cooperare ale statului cu acesta din urmă ar putea fi, 
în principal, următoarele: concesionări; societăţi mixte; înţelegeri contractuale. 

Recunoscând monopolul de stat asupra proprietăţii resurselor naturale, 
în ceea ce priveşte atragerea capitalului privat prin modalitatea concesionării, o 
lege în acest sens ar trebui să facă distincţie între exploatarea pe scară redusă 
şi exploatarea pe scară largă1. Deosebirile principale între acestea ar consta în 
tehnicile mai simple utilizate, volumul mai redus al cheltuielilor şi perioada mai 
scurtă acordată prin autorizaţia de concesionare, pentru exploatarea pe scară 
redusă. 

Pentru ambele tipuri de exploatare, legea ar trebui să specifice o serie de 
elemente privind persoanele (fizice sau juridice) care pot obţine dreptul de 
concesionare, privind mărimea maximă şi forma suprafeţelor ce sunt acordate, 
substanţele minerale excluse de la concesionare, drepturile şi obligaţiile con-
tractanţilor, perioadele de acordare a concesionării s.a. 

Stimulentele de natură fiscală pot juca un rol major în atragerea capitalu-
lui străin în domeniul extracţiei substanţelor utile. Printre elementele ce pot fi 
avute în vedere menţionăm: scutirea de impozit pe profit, în cazul deschiderii 
unei noi exploatări; scutirea de taxe de import, pentru maşini şi utilaje şi licenţe 
de tehnologii destinate retehnologizării; mărimea cotei de 12% din capitalul so-
cial al investitorului străin care poate fi transferată în valuta liber convertibilă 
din profiturile anuale în lei etc. 

Deoarece investiţiile în domeniul substanţelor mineralelor utile se carac-
terizează prin termen lung de realizare, prin marele risc implicat de activitatea 
de explorare, precum şi prin perioada lungă de recuperare a cheltuielilor, în 
opinia noastră considerăm că în domeniul legislativ ar putea fi creat un cod al 
sectorului extractiv, care să îmbine caracteristicile unei legi moderne privind 
activitatea minieră cu cele ale unei legi moderne a investiţiilor. Un astfel de cod 
ar autoriza guvernul să încheie înţelegeri corespunzătoare cu companii străine 

                                                           
1 Vezi, în acest sens: “Proceedings of the Ninth Session of the Committee on National 

Ressources”, in Mineral Resources Development Series, nr.50, ONU, 1993. 



 125 
şi ar include reglementări privind sistemul de impozite, de garanţii pentru inves-
titorii, precum şi modul de rezolvare a eventualelor dispute. În plus, faţă de o 
lege minieră tradiţională, codul ar include obligativitatea angajării cetăţenilor 
ţării gazdă (personalului străin putând ocupa numai posturi de conducere sau 
de specialitate) şi a pregătirii profesionale a acestora (cursuri de calificare or-
ganizate în cooperare cu guvernul sau numai de către investitorul străin, instru-
ire la locul de muncă acordarea de burse s.a.), utilizării preferenţiale a industrii-
lor naţionale furnizoare de echipamente, materiale, servicii. (dacă acestea sunt 
acceptabile calitativ şi din punct de vedere a preţurilor). De asemenea, un 
asemenea cod ar urma să accentueze activităţile de orientare a mediului în-
conjurător împotriva deteriorărilor cauzate de activitatea extractivă şi ar consti-
tui o încercare de integrare mai profundă a acesteia în dezvoltarea regională şi 
de ansamblu a economiei naţionale. 

În afara stimulentelor pe care le pot conţine documentele legislative refe-
ritoare la activitatea de exploatare a resurselor, trebuie luate în considerare şi 
alte elementele cu caracter general legat de dezvoltarea sistemului bancar, de 
îmbunătăţirea infrastructurii, sau cu caracter specific, cum ar fi, de exemplu, 
constituirea unei baze de date pentru domeniul extractiv. 

În ceea ce priveşte capitalul privat autohton, acesta poate lua amploare 
în domeniul resurselor regenerabile, prin constituirea de micro-hidrocentrale şi 
instalaţii (de mici proporţii) de utilizare a energiei eoliene, solare, geotermale, 
în special dacă va fi sprijinit de către puterea publică printr-un sistem de stimu-
lente fiscale (credite în condiţii avantajoase, exonerări şi reduceri de impozite) 
şi prin acordarea de asistenţă tehnică. 



Capitolul 4 

PROCEDURI ŞI ACŢIUNI NECESARE IMPLEMENTĂRII 
SGERN LA NIVELUL AGENŢILOR ECONOMICI  

DIN ACTIVITĂŢILE DE RECICLARE  
A MATERIALELOR REFOLOSIBILE 

Formularea strategiei de dezvoltare a activităţilor de reciclare a materia-
lelor refolosibile (MR) presupune identificarea şi analiza aprofundată a „intrări-
lor” (rata de creştere a PIB, structura acestuia, potenţialul calitativ şi cantitativ 
de MR, cadrul legislativ în care se desfăşoară această activitate – legea pro-
tecţiei mediului înconjurător, legea reciclării, sistemul de taxe şi impozite etc.) 
cât şi a „ieşirilor” (politice destinate realizării obiectivelor strategice, instrumen-
tele economico-financiare necesare – preţurile de achiziţie şi comercializare a 
MR colectate -, gradul de valorificare a potenţialului de MR). 

Schimbările structurale previzibile sau care au avut loc în economia ro-
mânească, condiţiile specifice perioadei actuale impun ca gestiune economică 
a materialelor refolosibile să fie permise atât la nivel naţional (prin Comisia Na-
ţională pentru Reciclarea Materialelor – Fig. 4.1.), cât şi la nivelul fiecărei uni-
tăţi de afaceri strategice1 (TEHNOREMAT, REMAT, COMAT – Fig. 4.2.), în 
acest mod putându-se surprinde aspectele specifice diferitelor zone în care 
acestea îşi desfăşoară activitatea. 

Declinul activităţii economice şi, îndeosebi, al producţiei industriale, lipsa 
unui cadru legislativ adecvat (preţurile MR fixate în condiţiile lipsei structurilor 
specifice economiei de piaţă şi fără a ţine seama de fenomenul inflaţionist), 
prognozarea unei creşteri mari a potenţialului cantitativ de MR (de la 290 mili-
oane tone în anul 1990 la 500 milioane tone în anul 1995) şi diminuarea conti-
nuă a bazei de materii prime originare sunt numai câteva elemente care impun 
adoptarea unui sistem de gestiune economică a materialelor refolosibile 
(SGEMR) la nivelul unităţilor de afaceri strategice (REMAT) bazat pe strategia 
de diferenţiere a produselor2. 

                                                           
1 Unitatea de afaceri strategică reprezintă o afacere distinctă, cu grupa ei proprie de compe-

titori, şi care poate fi condusă într-un mod relativ independent de celelalte afaceri ale or-
ganizaţiei. 

2 Strategia de diferenţiere a produselor se caracterizează prin: 
 - concentrarea asupra acelor MR din gama lărgită a celor care formează potenţialul exis-

tent, cărora trebuie să li se asigure condiţiile de calitate prevăzute de normele şi standar-
dele în vigoare, superioare din punct de vedere economic şi energetic celor provenite din 
materiile prime originare; 
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Fig. 4.1. Mediul socio-economic şi alternativele de strategie la nivelul 
Comisiei Naţionale pentru reciclarea Materialelor 

Sistemul de obiective strategice, formulate atât la nivelul macroeconomic 
(CNRM), cât şi la cel al unităţilor de afaceri strategice (REMAT), caracterizea-
ză, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, misiunea organizaţiei, creşterea 
gradului de valorificare a potenţialului de materiale refolosibile, în condiţii de 
eficienţă economică. 

La organizarea SGEMR la reciclare, trebuie să se ţină seama, în primul 
rând, de tipurile de generatori de MR care implică existenţa, pe de o parte, a 
punctelor şi centrelor de colectare, iar pe de altă parte, a punctelor şi centrelor 
de prelucrare (sortare şi balotare). 

În concepţia şi realizarea SGEMR trebuie luate în considerare elemente-
le specifice fiecărui tip de MR, ca şi pe cele ale unităţilor economice. 

Indiferent de tipul de MR, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul fiecărei 
verigi organizatorice, SGEMR are proprietăţile unui sistem de conducere care 
este format din mai multe elemente: subsistemul organizatoric, subsistemul 
informaţional, subsistemul decizional, metode şi tehnici de conducere. 

                                                                                                                                                    
 - “poziţionarea” pe piaţă a MR (pe categorii de materiale) preindustriale sau recondiţionate 

în sensul de a fi percepute ca având o poziţie unică pe piaţă prin calităţile şi avantajele 
oferite de acestea ca substituienţi ai materiilor prime originare; 

- măsurarea, prin diferite mijloace, a percepţiei beneficiarilor de MR reciclate cu privire la 
calitatea, cantitatea, gama sortimentală şi avantajele oferite de acestea.  
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Elemente componente ale SGEMR au funcţii şi caracteristici specifice 
(Fig. 4.2.), astfel: 

a) subsistemul organizatoric este reprezentat în principal, prin structura 
unităţilor care colectează, prelucrează şi valorifică MR, constituind 
componenta de bază a sistemului de conducere, prin care realizează 
funcţiile acestuia în special cele de organizare, de previziune şi de 
control-evaluare. De menţionat este faptul că, în ultima perioadă, s-a 
accentuat latura dinamică a structurii, definită prin cele trei caracteris-
tici fundamentale: de totalitate; de transformare; de autoreglare. 

b) subsistemul informaţional: este reprezentat prin ansamblul informaţii-
lor, fluxurilor de informaţii, procedeelor şi mijloacelor de tratare a in-
formaţiilor implicate în exercitarea funcţiilor procesului de conducere. 
De exemplu, determinarea nivelului producţiei de MR reciclate se face 
pe baza informaţiilor privind programele de producţie stabilite de fie-
care unitate productivă. 

c) subsistemul decizional este reprezentat prin ansamblul deciziilor 
adoptate şi aplicate atât la nivelul fiecărei unităţi REMAT, cât şi la ni-
vel naţional şi are ca scop reglarea tuturor activităţilor în sfera folosirii 
eficiente a potenţialului material şi uman şi deci conduce la cele mai 
mici pierderi de MR. 

d) metodele, tehnicile şi procedurile de conducere contribuie la sporirea 
raţionalităţii şi, implicit, a eficienţei proceselor economice la nivelul fi-
ecărei verigi organizatorice. Acestea sunt specifice atât nivelul de de-
cizie, cât şi tipului de MR. 

Activitatea de reciclare este deosebit de complexă şi cunoaşte o diversi-
tate de cicluri de revenire în circuitul economic, a căror specificitate este im-
primantă de particularităţile procesului care le generează, de forma sub care 
rezultă fiecare material refolosibil, de modalităţile de recuperare şi reintroduce-
re în circuitul economic, de rezultatele care se pot obţine şi, nu în ultimul rând, 
de soluţiile tehnologice de care dispune societatea la un moment dat pentru 
desfăşurarea normală a tuturor fazelor care compun această activitate. De 
aceea, considerăm că identificarea ariilor de rezultate cheie şi formularea obi-
ectivelor strategice care trebuie să acopere aceste arii se pot face numai în 
urma stabilirii, pe categorii de MR, a oportunităţilor şi dificultăţilor (restricţiilor) 
care apar în activitatea de reciclare. 

Astfel, dată fiind ponderea majoritară pe care o deţin metalele în activita-
tea de reciclare a MR, domeniul acestora oferă şi cele mai numeroase oportu-
nităţi de dezvoltare. Aceasta se datorează, în primul rând, faptului că minereu-
rile metalifere fac parte din categoria resurselor minerale neregenerabile ale 
căror costuri de procurare din producţia internă sau din import manifestă, pe 
termen lung, o tendinţă continuă de creştere. În al doilea rând, în procesele de 
prelucrare, precum şi în cele de utilizare a bunurilor în care acestea sunt încor-
porate, de regulă, metalele nu-şi modifică semnificativ proprietăţile fizico-
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chimice, putând face obiectul unui număr mare, uneori chiar nelimitat, de cicluri 
de revenire în circuitul economic. În al treilea rând, tehnologiile de prelucrare a 
metalelor recuperate au apărut şi s-au perfecţionat aproape în paralel cu cele 
aferente resurselor originare.  

 

 

Fig. 4.2. Sistemul de gestiune economică a materialelor nefolosibile  
la nivelul unităţilor de afaceri strategice (REMAT S.A.) 

În domeniul reciclării materialelor rafolosibile metalice se insistă asupra 
contribuţiei acestei activităţi la echilibrarea balanţelor de materii prime origina-
re. În practică rolul acestuia este subestimat, deoarece nu se ţine seama de 
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faptul că prin intermediul ei se economisesc, concomitent, energia şi munca im-
plicată în subramurile de prelucrare primară a resurselor originare. Concludentă, 
în acest sens, este comparaţia consumului de energie necesar obţinerii unor me-
tale din resurse originare cu cel implicat de prelucrarea metalelor reciclate. 

Reciclarea MR neferoase se realizează în condiţii specifice determinate 
de faptul că, majoritatea cantităţilor de metale neferoase consumate se regă-
sesc dispersate într-o gamă variată de produse, ceea ce crează dificultăţi în 
elaborarea şi implementarea tehnologiilor de recuperare şi separare a substan-
ţelor utile. Pentru o serie de metale neferoase nu există, în prezent, tehnologii 
de recuperare sau acestea se găsesc, cel mult, în stadiu experimental. 

Dezvoltarea activităţilor de reciclare MR, condiţionată de crearea unor 
tehnologii perfecţionate, capabile să separe din amestecuri eterogene substan-
ţe utile la costuri competitive cu cele implicate de obţinerea acestora din alte 
surse. O asemenea orientare este justificată de faptul că există mari diferenţe 
între gradul de acumulare de materii prime încorporate în diferite bunuri şi cel 
de recuperare a acestora. 

Criteriul principal de evaluare a efectelor intensificării activităţilor de reci-
clare a materialelor refolosibile, este eficienţa economică. În ceea ce priveşte 
materialele refolosibile din oţel şi fier (MROF), cei mai mari consumatori sunt 
chiar producătorii de oţel şi fontă, cointeresarea acestora fiind factorul determi-
nant al promovării utilizării pe scară cât mai largă a MROF. Interesul pentru 
activitatea de reciclare este direct influenţat de cererea de oţel şi de preţul 
MROF comparativ cu cel al minereului de fier. 

În general, cea mai mare parte a MROF poate fi recuperată cu costuri re-
lativ reduse, însă valorificarea materialelor cu conţinut ridicat de impurităţi poa-
te determina un avantaj comparativ favorabil pentru minereul de fier. De aceea, 
agenţii economici specializaţi în prelucrarea MROF pot contribui la intensifica-
rea reintroducerii acestora în circuitul economic prin utilizarea unor tehnologii 
eficiente de recuperare şi, implicit, prin asigurarea unui nivel al preţurilor la 
aceste resurse stimulativ pentru producătorii de oţel. 

Avantajele reciclării materialele refolosibile se măsoară nu numai prin 
economiile de materie primă şi de energie (cuantificate prin gradul de utilizare 
în producţie, respectiv prin consumul energetic necesar reintroducerii în circui-
tul productiv a materialelor metalice recuperabile), ci şi prin efectele benefice 
asupra mediului înconjurător1. Situaţia ecologică actuală şi experienţa acumu-
lată în domeniul reciclării MR au contribuit la conturarea unor politici ecologice 
judicioase, axate pe următoarele coordonate: prevenirea generării, reducerea 

                                                           
1 Din punct de vedere economic şi ecologic producerea oţelului brut este cu atât mai eficien-

tă cu cât gradul de utilizare în producţie a MROF este mai ridicat, putându-se evita, astfel, 
dificultăţile legate de investiţii şi poluarea în cocserii şi în cuptoarele înalte; intensificarea 
utilizării MROF ar contribui la degajarea unor mari suprafeţe de teren ocupate prin depozi-
tarea acestor materiale refolosibile.  
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cantităţilor de MR generate, reintroducerea în circuitul economic a MR şi în fi-
nal, eliminarea materialelor care nu mai pot fi reciclate. 

Teoretic, renunţarea la utilizarea minereurilor de fier în favoarea MROF 
este soluţia ideală, în realitate însă există cel puţin trei restricţii care limitează 
posibilităţile de aplicare a acestei alternative şi anume: 

1. Potenţialul limitat de MROF, analizate efectuate au dus la concluzia 
că, gradul de utilizare a MROF pentru producerea oţelului pe plan 
mondial este relativ ridicat (84-93%) comparativ cu cel din România 
(65-70%). 

2. Conţinutul de impurităţi al MROF; ameliorarea celorlalte MROF impli-
că cercetarea, dezvoltarea şi aplicarea la scară industrială a unor noi 
metode şi tehnologii de preparare cum ar fi: prepararea mecanică şi 
chimică (această activitate industrială este complexă şi costisitoare); 

3. Insuficienta extindere a procedeelor de elaborare a oţelurilor bazate, 
precumpănitor, pe utilizarea MR; cercetarea şi dezvoltarea unor noi 
tipuri de convertizoare cu oxigen bazate pe MROF şi îmbunătăţirea 
cuptoarelor cu arc electric, tehnologii existente pe plan mondial pentru 
creşterea gradului de participare a MROF la producerea oţelului.  

Recuperarea şi reintroducerea în circuitul economic a hârtiei şi cartoane-
lor vechi au fost stimulate, atât în ţara noastră cât şi în alte ţări, de restricţiile 
create de materia primă de bază – materialul lemnos – o resursă regenerabilă 
la intervale mari de timp (între 50 şi 80 ani). La reciclarea hârtiei natura fibrei 
încorporate este hotărâtoare. Potrivit studiilor efectuate în ţara noastră, hârtia 
veche colectată, la producerea căreia s-au utilizat fibre celulozice din răşinoa-
se, nu crează dificultăţi tehnologice deosebite, datorită lungimii acestor fibre ce 
permit revenirea în circuitul economic de 6-10 ori. În cazul în care în procesul 
de fabricaţie a hârtiei sunt utilizate fibre celulozice provenite din alte esenţe, de 
calitate inferioară, generează efecte nedorite, cum ar fi: 

− reducerea numărului ciclurilor de revenire în circuitul economic; 
− scăderea rezistenţei hârtiei obţinute din material reciclat; 
− creşterea cantităţii de fibre care se pierde în diferite faze de preparare 

a pastei de maculatură. 
De asemenea, calitatea hârtiei şi cartoanelor colectate condiţionează şi 

realizarea lor pentru producerea unor sortimente superioare care în plus este 
condiţionată şi de existenţa unor tehnologii adecvate (descentralizarea). 

Cerinţele limitate ale pieţei pentru sortimentele inferioare pot acţiona ca fac-
tori restrictivi în activităţile de colectare şi reciclare a hârtiei şi cartoanelor putând 
da naştere la apariţia unor stocuri cu mişcare lentă în sistemul de recuperare. 

Cu alte cuvinte, chiar şi în cazul hârtiei şi cartoanelor vechi, domeniu în 
care recuperarea vizează, prioritar, revenirea pe aceleaşi circuite parcurse an-
terior, problema eficienţei economice a reciclării trebuie abordată la nivelul în-
tregului sistem naţional şi nu ca un atribut exclusiv al ramurilor industriale pro-
ducătoare de bunuri ce încorporează astfel de resurse.  
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Procesul de reciclare a materialelor textile are o serie de particularităţi 
cum ar fi: 

− utilizarea într-o proporţie tot mai ridicată a fibrelor sintetice şi celulozi-
ce în amestecuri cu cele naturale contribuie la accentuarea dificultăţi-
lor privind colectarea, sortarea, prelucrarea primară şi preindustrializa-
rea materialelor textile. 

− în procesele de prelucrare şi, mai ales, de utilizare, în funcţie de natu-
ra lor, fibrele textile îşi pierd, într-un grad diferit, proprietăţile fizico-
chimice iniţiale. Din această cauză, bunurile uzate care le încorporea-
ză pot face, într-o foarte mică măsură, obiectul activităţii de recondiţi-
onare sau preindustrializare. 

− realizările obţinute până în prezent în domeniul procurării de materii 
prime pentru industria textilă prin intermediul reciclării au vizat, aproa-
pe în exclusivitate, fibrele naturale. Or tocmai tendinţa de utilizare pe 
scară tot mai mare a acestora în amestec cu cele sintetice a redus, 
treptat, interesul pentru reciclarea lor; 

− în cazul bunurilor uzate (îndeosebi a celor colectate din gospodăriile 
populaţiei), creşterea complexităţii procesului de reciclare este determi-
nată de gradul diferit de uzură, precum şi de condiţiile igienico-sanitare 
extrem de diferite în care au fost utilizate. Scurta analiză efectuată asu-
pra implicaţiilor reciclării materialelor refolosibile permite identificarea 
domeniilor principale de funcţionare a SGEMR (Fig. 4.3.).  

 

 

Fig. 4.3. Arii de rezultate-cheie ce trebuie acoperite cu obiective 
derivate principale şi secundare 



 133 
SGEMR implică deci identificarea, recuperarea şi reintroducerea MR în 

circuitul economic, într-o anumită fază a ciclului mediu ambiant – procese eco-
nomice, procese de consum – mediu ambiant. În această accepţiune, compo-
nentele principale ale SGERN au următoarea arie de acţiune: 

a) identificarea MR de orice tip pentru a fi folosite în procesele industriale; 
b) recuperarea întregii cantităţi de MR, de orice tip, care ies din sfera 

consumului sau a producţiei şi reintroducerea în sistemul de reciclare; 
c) prelucrarea MR, adică sortarea acestora pe tipuri calitative, pentru ob-

ţinerea unor calităţi superioare, ceea ce implică utilizarea optimă în 
procesele tehnologice; 

d) utilizarea MR în diferite domenii ale producţiei materiale sau în sfera 
consumului, acolo unde acestea pot constitui materii prime sau auxili-
are pentru procesul de producţie. 

e) separarea MR din deşeuri menajere. 
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CUVÂNT INTRODUCTIV 

Prezenta lucrare face parte din programul de cercetare “Restructurarea 
întreprinderii în vederea transformării acesteia în agent esenţial al economiei 
de piaţă” şi a avut drept obiectiv evidenţierea modului în care acţionează socie-
tăţile comerciale pe acţiuni în perioada de tranziţie şi a cerinţelor care trebuie 
îndeplinite în vederea transformării lor în agenţi esenţiali ai economiei de piaţă. 

În cadrul lucrării, pe baza investigaţiilor efectuate în literatura de speciali-
tate şi în cadrul unor societăţi comerciale (Anexa 1), precum şi a analizării unor 
date statistice furnizate de CNS, au fost evidenţiate: elementele definitorii ale 
abordărilor marginalistă şi modernă a comportamentului întreprinderii; trăsături-
lor caracteristice şi limitele modelelor de întreprindere; aspecte privind rolul po-
liticilor economice ale statului în determinarea comportamentului întreprinderii: 
elemente de definire a unui model comportamental de întreprindere în perioada 
de tranziţie; factorii exogeni şi endogeni ai dezvoltării comportamentului de pia-
ţă al întreprinderii. 

Cercetările viitoare îşi propun să abordeze aspecte privind integrarea în 
teoria firmei a conceptelor teoriei managementului, definirea unui model micro-
economic de evaluare a impactului modificării variabilelor macroeconomice 
asupra activităţii societăţilor comerciale pe acţiuni, oferirea unor elemente me-
todologice în vederea efectuării restructurării sistemului unităţilor industriale.   



Capitolul 1 

TENDINŢE ÎN TEORIA COMPORTAMENTULUI 
ÎNTREPRINDERII 

 
Studierea comportamentului întreprinderii a constituit şi constituia o pre-

ocupară permanentă a specialiştilor din diferite domenii ale economiei, prin te-
oriile elaborate căutându-se explicarea modului în care întreprinderile acţio-
nează pe de o parte într-un mediu exterior aflat în continua modificare, caracte-
rizat prin sporirea gradului de risc şi Incertitudine, creşterea ponderii structurilor 
de piaţă de oligopol, schimbarea naturii concurenţei şi accentuarea acesteia, în 
special pe plan internaţional, variaţia intensităţii intervenţiei statului pe baza 
politicilor sale economice iar, pe de altă parte, în condiţiile măririi riscului prelu-
ării controlului financiar de către întreprinderi concurente, a importanţei rolului 
revenit managerilor, tehnostructurii, a grupurilor de interese din cadrul organi-
zaţiei şi ale participării tot mai însemnate a personalului la rezultatele financia-
re, la formarea capitalului şi la luarea deciziilor de importanţa majoră. In acest 
context, se evidenţiază o diversitate de opinii în ceea ce priveşte obiecti-
vul/obiectivele urmărite de întreprindere, precum şi pe ce bază sunt luate deci-
ziile privind ce, cum, cât şi la ce preţ se produce. 

1.1. Consideraţii teoretico-metotodologice privind conţinutul   
noţiunii de comportament economic al întreprinderii 

În literatura de specialitate conţinutului noţiunii de comportament econo-
mic al întreprinderii îi sunt atribuite accepţiuni diferite, necristalizându-se o de-
finire eu caracter general a acestuia. Iniţial, s-a considerat că studierea com-
portamentului agenţilor economiei revine strict psihologiei. Ulterior, unii specia-
lişti au rezumat conţinutul noţiunii de comportament la acţiunile întreprinse de 
agenţii economici în vederea maximizării profitului, iar începând cu anii ’50 în 
special prin lucrările lui H. A. Simon, H. K. Cyart şi J. G. Marcia s-a apreciat că 
studiul acestuia reprezintă o parte a ştiinţei organizării întreprinderii. 

În definirea comportamentului întreprinderii, o importanţă deosebită o 
prezinte evidenţierea conţinutului acţiunii de raţionalitate economică, căreia, în 
literatura de specialitate, îi sunt conferite următoarele două accepţiuni: 

− alegerea celei mai bune modalităţi de utilizare a resurselor (minimiza-
rea cheltuielilor) în vederea maximizării obiectivului propus - specifică 
economiştilor clasici, neoclasici şi, în special, analizei marginaliste; 
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− asigurarea funcţionarii coerente a ansamblului structurilor economice 

ale întreprinderii şi/sau la nivel naţional - specifică economiştilor 
keynesişti, monetarişti şi adepţi ai teoriei lui Schumpeter 

În accepţiunea marginalistă şi neoclasică, agenţii economici sunt consi-
deraţi ca fiind raţionali, comportamentul acestora  având în vedere aflarea 
funcţiei proprii de utilitate (care în cazul întreprinderii o reprezintă profitul) şi 
maximizarea acesteia în condiţiile informării perfecte asupra pieţei şi ţinând 
cont de constrângerile interne şi externe existente, opţiuni realizate pe baza 
deciziilor individuale ale fiecărei întreprinderi. 

În viziunea lui H. A. Simon agenţii economici pe piaţă au un comporta-
ment diferit, putând fi caracterizat prin: 

− raţionalitate limitată, conform căreia întreprinderile, ca urmare a spori-
rii gradului de risc şi incertitudine., a complexităţii mediului exterior, 
urmăresc obţinerea unui nivel satisfăcător al profitului şi nu maximiza-
rea acestuia, în condiţiile în care pe de o parte nu pot să-şi asigure 
permanent totalitatea informaţiilor necesare şi să efectueze calcule 
economice a căror complexitate în cele mai multe cazuri depăşeşte 
capacitatea celor mai. puternice calculatoare, iar pe de altă parte în-
treprinderile nu constituie entităţi omogene ci reprezintă organizaţii în 
cadrul cărora se confruntă grupuri de persoane, având obiective dife-
rite; 

− oportunism, conform căruia, potenţial, agenţii economiei, în special în 
condiţiile existenţei structurilor neconcurenţiale de piaţă, îşi urmăresc 
prioritar interesul personal în vederea realizării căruia recurg la orice 
mijloace. 

O serie de autori, în explicarea comportamentului întreprinderii, accentu-
ează asupra rolului revenit cadrului organizatoric. Astfel: 

- H. Weber explică diferenţele de comportament prin tipurile de organiza-
re adoptate: charismatic - bazat pe calităţile personale ale conducătorului; tra-
diţional - bazat pe perpetuarea unor reglementări; birocraţie - bazat pe organi-
zarea raţională a activităţilor. 

- P.B. Lawrence şi J. V. Lorech apreciază, diferenţele de comportament 
ca fiind rezultatul: naturii obiectivelor urmărite de fiecare divizie, compartiment 
funcţional; orizontului de timp avut în vedere la realizarea obiectivelor (scurt, 
mediu, lung){relaţiilor interpersonale din cadrul fiecărei divizii; gradului de for-
malizare a structurii fiecărei divizii; caracteristicilor preponderente ale mediului 
înconjurător (ştiinţific, de piaţă, tehnico-economic). 

- C.B. Perrow consideră că diferenţele de comportament se datorează 
obiectivelor urmărite de întreprinderi: obiective externe - scopul conform statu-
tului (natura activităţii), tipul de produs fabricat pentru satisfacerea clienţilor, 
interesele avute ia vedere de posesorii factorilor de producţie; obiective interne 
- scopurile sistemului întreprindere (supravieţuire, creştere, securitate etc.), ca-
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racteristicile produselor (calitate, formă, adaptabilitate etc.), interesele anumitor 
persoane avute în vedere a se realiza prin intermediul puterii întreprinderii. 

- P.F. Drucker apreciază că obiectivul maximizarea profitului este lipsit 
de orice sens, nepermiţând explicarea comportamentului real al întreprinderii, 
şi subliniază că profitul nu este o cauză a declanşării unei activităţi, ci un efect 
al randamentului desfăşurării acesteia. În acest sens, el consideră că principa-
la problemă a abordării unei noi faceri o reprezintă nu maximizarea profitului ci 
obţinerea unui profit suficient care să permită acoperirea riscurilor activităţii 
economice şi evitarea unor pierderi, apreciind că singura economie care a înţe-
les că profitul este un concept minimal şi nu maximal este economia japoneză. 
După opinia autorului primul obiectiv, comun tuturor întreprinderilor, ar trebui să 
fie crearea unei clientele, şi în acest sens, rolul esenţial să revină funcţiilor de 
bază - marketingul şi inovarea. 

- H.T. Ansoff subliniază importanţa revenită strategiei la conducerea ac-
tivităţii întreprinderii, considerând că aceasta au se poate desfăşura eficient în 
condiţiile stabilirii drept obiectiv maximizarea profitului şi ale utilizării de planuri 
operaţionala pe termen scurt. În viziunea autorului, teoria microeconomică cla-
sică nu prezintă nici o utilitate întrucât, pe de o parte apreciază că obiectivul 
întreprinderii îl reprezintă maximizarea profitului (în timp ce în realitate firmele 
au cu totul alte obiective), iar, pe de altă parte, consideră managerul ca fiind nu 
numai atât un simplu operator care transformă inputurile în outputuri (în timp 
ce, de fapt, în practică, managerul alege şi realege cuplurile produs-piaţă ale 
firmei), cât şi ca mânuitor de mărimi economice (în timp ce, în practică mana-
gerul mânuieşte şi variabile de comportament şi da informaţii şi totodată stabi-
leşte structura organizatorică). Astfel, teoria microeconomică nu aici o diferenţă 
de comportament între întreprinderi, în timp ce în practică, acestea îşi rezolvă 
în multiple modalităţi problemele lor de ordin strategic, relaţiile lor cu mediul 
exterior. Autorul subliniază că, în prezent, dacă strategia a devenit esenţială 
pentru întreprindere, acest lucru se datorează mediului exterior tot mai impre-
vizibil şi mai variabil, deciziile strategice, care au în vedere mai cu seamă ale-
gerea produselor şi pieţelor întreprinderii, deţinând astfel un rol determinant în 
asigurarea succesului. 

- R.M. Cyart şi J.G. March consideră, de asemenea că teoria microeco-
nomică clasică a întreprinderii  - asimilând întreprinderea cu un întreprinzător 
care nu urmăreşte decât un singur obiectiv şi anume maximizarea profitului, 
posedă o cunoaştere perfecta a pieţelor şi decide totdeauna în mod raţional nu 
permite explicarea modului de alocare a resurselor interne şi de fixare a preţu-
rilor şi a cantităţilor produse. În acest context, autorii apreciază că explicarea 
comportamentului întreprinderii necesita utilizarea teoriilor politice, psihologice 
şl sociologice, întrucât în cadrul unei organizaţii există motivaţii multiple, altele 
decât profitul şi, totodată, capacitatea de informare şi de decizie a salariaţilor 
este limitată. În practică, obiectivele firmei nu sunt rezultatul preferinţei unei 
majorităţi, ele fiind definite pe baza negocierilor dintre diferitele grupuri de sala-
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riaţi din cadrul întreprinderii în funcţie de interesele acestora astfel încât  ele nu 
sunt în totalitate raţionale, adesea sunt formulate sub formă de constrângeri, 
îmbrăcând o formă precisă, fapt ce le face mai acceptabile pentru toţi membrii 
organizaţiei. Autorii consideră că, în realitate, alegerea obiectivelor întreprinde-
rii este determinată de două grupe mari de variabile: privind importanţa obiecti-
velor - compoziţia coaliţiilor din întreprindere, diviziunea muncii în procesul luă-
rii deciziilor, problemele definite ale organizaţiei; privind nivelul cantitativ dorit al 
obiectivelor - obiectivele şi performanţa economică anterioare ale respectivei 
organizaţii şi ale altora similare. în accepţiunea autorilor, limitele raţionalităţii 
angajaţilor din întreprindere se datorează unor serii de ambiguităţi în ceea ce 
priveşte: formularea obiectivelor (multe obiective sunt inconştiente, prost defini-
te, variind pe parcursul procesului de luare a deciziilor); înţelegerea şi interpre-
tarea fenomenelor, în special cele referitoare la mediul exterior; cauzele şi îm-
prejurările care au condus la obţinerea unor anumite rezultat»; variaţia în timp 
a derulării proiectelor avute în vedere a fi realizate. 

În literatura de specialitate, în funcţie de atitudinea faţa de piaţă, compor-
tamentul întreprinderii apare caracterizat ca fiind: 

− Dinamic - inovator, activ, atunci când întreprinderea nu se mulţumeşte 
să cunoască din timp şi să se adapteze operativ la schimbările mediu-
lui, ci caută să dirijeze activ evoluţia acestuia prin comportamentul el. 
În acest caz, întreprinderea tinde spre o poziţie de "leader", este dis-
pusă să-şi asume o serie de riscuri, şi în permanenţă promovează 
inovarea căutând să imprime direcţia dezvoltării tehnologice a secto-
rului respectiv. 

− Anticipativ, atunci când întreprinderea neavând suficientă putere de 
control asupra mediului (în sensul modificării şi a influenţării evoluţiei 
sale), caută să anticipeze schimbările acestuia, să prevadă pericolele 
sau avantajele care ar avea impact asupra activităţii ei şi, pe aceasta 
bază, atunci când este cazul, să aplice preventiv măsuri corective îna-
inte ca schimbările să se producă în realitate. 

− Static-adaptiv, pasiv, atunci când întreprinderea pe măsura modificării 
mediului exterior acţionează în sensul adaptării activităţii sale la 
schimbările intervenite. Acest tip de comportament poate fi adoptat eu 
riscuri minime numai în situaţia în care întreprinderea dispune de ca-
pacităţi însemnate de proiectare, sisteme flexibile de fabricaţie şi de o 
structură puternică de marketing. 

În prezent, în ţările dezvoltate, comportamentul întreprinderilor capătă un 
pronunţat caracter strategie, urmărind modificarea condiţiilor mediului exterior, 
întrucât îşi desfăşoară, in mare parte, activitatea pe piaţa da oligopol. 

În condiţiile în care literatura de specialitate oferă o diversitate de opinii 
privind atât numărul de obiective urmărite de către întreprindere, maximizarea 
sau na a acestora, cât şi natura constrângerilor interne şi externe, considerăm 
că scopul revenit studierii comportamentului întreprinderii, în calitate de agent 
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economie esenţial este de a evidenţia modul în care aceasta pe de o parte de-
cide ce, cum, cât şi la ce preţ să producă şi pe de altă parte acţionează (static-
adaptiv, anticipativ sau dinamic inovator) pe pieţele produselor şi al factorilor 
de producţie în vederea realizării obiectivelor pe care şi le-a propus cu luarea 
în considerare a constrângerilor interne şi externe existente. În acest sens, 
apreciem faptul că studierii comportamentului întreprinderii, deşi presupune 
luarea în considerare a trăsăturilor caracteristici ale cadrului organizatoric, îi 
revine o problematică diferită de cea a managementului, nepropunându-şi să 
ofere concepte, principii, metode şi tehnici de conducere. 

O preocupare constantă a literaturii de specialitate o constituie modeliza-
rea comportamentului întreprinderii la un moment dat şi, eventual, în perspecti-
vă, comportament considerat ca fiind determinat de anumite ipoteze, evidenţie-
rea efectelor pe care le au variaţia condiţiilor cererii, a costurilor de producţie 
şi/sau a cheltuielilor pentru dezvoltare asupra nivelurilor preţurilor, profitului şi 
volumului producţiei. De asemenea, au fost efectuate încercări în vederea de-
terminării legii de comportament a agenţilor economici prin care să se caracte-
rizeze rezultatele acţiunilor acestora obţinute în cadrul anumitor constrângeri 
microeconomice. La determinarea legii de comportament, de regulă, este luată 
în considerare o' întreprindere apreciată ea fiind reprezentativă, dotată cu o 
raţionalitate ridicată. Rezultatele obţinute sunt de multe ori contestate în ceea 
ce priveşte reprezentativitatea, constrângerile avute în vedere, obiectivele şi 
raţionalitatea atribuite agenţilor economici, regulile care determină formarea 
anticipărilor, precum şi soluţiile adoptate ia vederea evidenţierii influenţei legii 
de comportament asupra nivelului variabilelor macroeconomice. 

Studierea comportamentului întreprinderii prezintă, din punct de vedere 
principal o foarte mare analogie cu studierea comportamentului consumatorului 
fiind o aplicare a teoriei generale a comportamentelor individuale raţionale în 
cazul particular în care individul administrează o întreprindere. 

Formalizarea matematică a comportamentului întreprinderii presupune 
luarea în considerare a unei funcţii de utilitate pe oare agentul economie urmă-
reşte să o maximizeze, sau să o menţină la un anumit nivel, în condiţiile mani-
festării unor constrângeri ea, de exemplu, cale bugetare, tehnologice, sau a 
celor datorate modalităţilor de asigurare a controlului extern (de către proprie-
tari) a întreprinderii şi existenţei în cadrul acesteia a unor grupuri de persoane, 
persoane având obiective proprii. Studierea comportamentului întreprinderii 
poate fi efectuată prin abordări diferite în funcţie de opţiunile (ipotezele) avute 
în vedere privind obiectivele şi raţionalitatea atribuite agenţilor economiei, con-
strângerile care se impun acestora şi regulile considerate ca determinând mo-
dul lor de acţiune în prezent şi în perspectivă. Iniţial, modelizarea comporta-
mentului întreprinderii se caracteriza printr-un anumit grad de simplitate, 
considerându-se că fiecare agent economic acţionează astfel încât să maximi-
zeze o funcţie obiectiv în condiţiile anumitor restricţii cunoscute, şi se materiali-
za prin elaborarea unor modele de echilibru parţial şi încărcări de integrare a 
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acestora în echilibrul general (echilibrul walrasian). ulterior, formalizarea com-
portamentului întreprinderii s-a dovedit a fi  mult mai complexă, fiind necesară 
luarea în considerare atât a aspectului dinamic al desfăşurării activităţii,    gra-
dului sporit de incertitudine al mediului exterior, cât şi a pluralităţii obiectivelor 
avute în vedere de proprietari-acţionari, manageri, grupuri da salariaţi. 

1.2. Caracteristici esenţiale si limite ale abordării marginaliste  
a comportamentului întreprinderii 

În studierea comportamentului întreprinderii teoria tradiţională defineşte 
pe ce baze se efectuează calculul economic raţional al agentului economic că-
utând să explice efectele pe care la au variaţiile cererii sau ale costurilor de 
producţie asupra auriţi taţilor de produse fabricate şi a nivelului preţului acesto-
ra fără însă a lua în considerare caracteristicile cadrului organizatoric al între-
prinderii, comportamentul strategic şi capacitatea ei da creaţie şi de inovare. În 
acest contest, se consideră că întreprinderea: are drept funcţie economică 
transformarea imputărilor şi realizarea de outputuri care îi maximizează profitul; 
dispune de un venit limitat şi de anumite capacităţi de producţie în momentul 
luării deciziei; îşi desfăşoară activitatea întruna mediu definit în întregime de 
structura pieţei, preţurile fiind determinate exogen; îşi realizează obiectivul în 
mod raţional în sensul că are o funcţie obiectiv si poseda o informaţie perfectă 
asupra preţurilor produsului şi a factorilor de producţie. În teoria economică 
clasică şi neoclasică, întreprinderile reprezintă o categorie omogenă, având 
aceeaşi funcţie economică, manifestând în anumite condiţii comportamente 
identice, pasive, şi neacţionând în nici un mod asupra pieţei, oferindu-se astfel 
o viziune statică asupra comportamentului întreprinderii care caută să se adap-
teze cât mai bine posibil la condiţiile pieţei cunoscând nivelul cererii, coeficienţii 
do elasticitate, funcţiile de producţie şi de cost, in acest mod fiind determinată 
în moţiunile sale de forţe care îi sunt exterioare. În concluzie, conform acestor 
teorii piaţa, fixând preţurile produselor şi ale factorilor de producţie, exercită o 
presiune asupra întreprinderii, asupra procesului de elaborare şi fundamentare 
a deciziilor (Figura nr. l). 

În acest context, proprietarul întreprinderii este liber să aleagă ce să pro-
ducă, piaţa pe care vrea să se lanseze, dar deciziile ulterioare privind cum să 
se producă, cât să producă şl la ce preţ sunt impuse de către piaţă. Întreprin-
derea dispune totuşi da libertatea de a realiza o inovare (adică un produs nou 
ori o tehnologie nouă), care în caz de reuşita plasează pe întreprinzător într-o 
situaţie temporară de monopol fapt ce îi permite o scurtă perioada de timp să 
"scape" de controlul sever al pieţei, întreprinzătorul raţional optează pentru 
acea soluţie economică care consideră că-i va oferi maximum de profit, deter-
minată pe baza analizării tuturor posibilităţilor întreprinderii de a acţiona În 
condiţiile anumitor constrângeri tehnice şi economice. În cazul alegerii soluţiei 
economice optime şi anume maximizarea profitului, se apelează la analiza 
marginalistă, care, luând în considerare venitul marginal, costul marginal, pro-
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ductivitatea marginală a muncii şi productivitatea marginală a capitalului prezin-
tă avantajul că, bazându-se pe variaţia valorilor, permite utilizarea calculului 
diferenţial şi a programării matematice. Este de menţionat faptul că analiza 
marginalistă, datorita ipotezelor avute în vedere - omogenitatea produselor, 
accesul egal la informaţiile cu privire la piaţă, mobilitatea factorilor de produc-
ţie, urmărirea în exclusivitate a maximizării profitului etc. - nu reflecta realităţile 
mediului exterior al întreprinderii şi nu oferă o reprezentare realistă a compor-
tamentului acesteia, care s-au dovedit a fi mult mai complexe. Conform teoriei 
neoclasice, deciziile întreprinderii sunt luate în condiţii le manifestării unor con-
strângeri interne, datorate tehnologiilor de fabricaţie şi externe, datorate pieţei. 
Constrângerile interne, exprimate prin intermediul funcţiei de producţie , deter-
mina măsura în care nivelul producţiei este afectat de substituirea factorilor de 
producţie şi de variaţia proporţională a acestora. 

 

 

Figura nr. 1 - Principalele centre de decizie în viziunea teoriei  
neoclasice a comportamentului întreprinderii 

În ceea ce priveşte substituirea factorilor de producţie sunt semnalate 
trei cazuri posibile: când aceştia nu sunt substituibili, astfel încât există o singu-
ră modalitate de combinare a lor, când sunt perfect substituibili astfel încât 
exista o multitudine de posibilităţi de combinare a lor şi când sunt imperfect 
substituibili datorită complementarităţii lor, situaţie considerată ca fiind cea mai 
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des întâlnită în practică de către analiza marginalistă şi având drept consecinţă 
manifestarea legii randamentelor descrescătoare1.  

În ceea ce priveşte variaţia simultană şi proporţională a factorilor de pro-
ducţie, aceasta permite creşterea producţiei totale, iniţial într-o proporţie mai 
ridicată, ca urmare a adâncirii specializării muncii, a sporirii dimensiunii între-
prinderii şi implicit a economiilor de scară, iar ulterior, într-o proporţie mai atică, 
ca urmare a randamentelor descrescătoare ale factorilor de producţie, a faptu-
lui că dimensiunea întreprinderii devenind prea mare nu mai permite o gestio-
nare eficientă. 

Constrângerile externe, datorate pieţei, se reflectă în relaţia invers pro-
porţională dintre cerere şi preţ şi direct proporţională dintre acesta din urmă şi 
ofertă, preţul de echilibru de pe piaţă realizându-se atunci când cantităţile de 
produse oferite coincid cu cele solicitate. Analiza marginalistă a avut drept ipo-
teză iniţială manifestarea concurenţei pure şi perfecte (caracterizată prin ato-
micitatea producătorilor şi cumpărătorilor, libertatea de intrare şi ieşire în şi de 
pe o piaţă, transparenţa pieţei, omogenitatea produsului, mobilitatea produ-
selor şi a factorilor de producţie), iar ulterior, a luat în considerare existenţa pie-
ţelor cu concurenţă imperfectă, în special a celor de oligopol (caracterizate prin 
existenţa unui număr atât de redus da producători încât fiecare, la formularea 
politicii de preţuri, trebuie să ia în considerare reacţiile rivalilor săi şi a unor 
obiective contradictorii ale acestora - maximizarea profitului producătorilor şi 
sporirea părţii de piaţă revenite), a lipsei omogenităţii produselor (ca urmare a 
preocupării producătorilor în vederea diferenţierii produselor prin calitatea 
acestora, modul de prezentare, condiţiile de vânzare etc.) şi a manifestării ba-
rierelor de intrare pe piaţă. Pentru întreprindere pieţele produselor şi ale factori-
lor de producţie constituie  o constrângere şi un ghid, ea trebuind să se adap-
teze la preţurile stabilite pe acestea. În cazul pieţei imperfecte de monopol 
constrângerea pieţei este dată de cererea totală de produse. În funcţie de po-
sibilităţile de combinare a factorilor de producţie şi de nivelul preţului da pe pia-
ţa produselor, analiza marginalistă consideră că singurul criteriu care determi-
nă deciziile întreprinderii este obţinerea imediată a unui profit maxim ceea ce 
presupune : 

− fixarea unui nivel al producţiei astfel încât preţul ultimei unităţi de pro-
dus vândute să fie similar costului de producţie al acestuia, adică ve-
nitul marginal să fie egal cu costul marginal (profitul obţinut fiind zero); 

− fixarea numărului de angajaţi astfel încât productivitatea marginală, 
productivitatea ultimului muncitor angajat, să fie mai mare sau cel pu-
ţin egală cu salariul obţinut de acesta; 

                                                           
1 Conform acestei legi, în condiţiile unei tehnologii date, atunci când cantitatea unui factor de 

producţie creşti, iar a celuilalt rămâne constantă, nivelul producţiei totale sporeşte iniţial 
într-o proporţie mai mare decât a factorului variabil, iar ulterior, după un anumit prag, într-o 
proporţie mai mică. De exemplu suplimentarea numai a numărului de muncitori sau numai 
al utilajelor necesare va conduce după un anumit timp la diminuarea productivităţii. 
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− fixarea volumului investiţiilor astfel încât productivitatea marginală a 
capitalului să fie mai mare, sau cel puţin egală cu rata dobânzii   pen-
tru creditele bancare obţinute. 

Conform teoriei neoclasice se face o distincţie între costurile de produc-
ţie pe termen scurt, perioadă în cadrul căreia întreprinderea îşi poate spori vo-
lumul producţiei atâta cât îi permit capacităţile    de producţie existente numai 
prin creşterea numărului de salariaţi, şi cele pe termen lung, perioadă în cadrul 
căreia creşterea volumului producţiei presupune mărirea dimensiunii întreprin-
derii, a volumului de maşini, utilaje, echipamente. Pe termen scurt costurile pe 
unitatea de produs variază invers proporţional cu productivitatea, nivelul optim 
al producţiei fiind acela căruia ii corespunde costul mediu minim, al cărui nivel 
pa termen lung este şi mai scăzut, ca urmare a sporirii dimensiunii întreprinde-
rii până la un anumit prag, acela la care se obţin economii de scară. Maximiza-
rea profitului atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung are loc atunci când ve-
nitul marginal este egal cu costul marginal, pe termen lung mai fiind necesară 
în acest sens şi realizarea egalităţii dintre costul mediu minim şi venitul mediu 
(preţul de vânzare). 

În vederea maximizării profitului întreprinderea aflată în situaţie de mo-
nopol trebuie să ţină cont atât  de constrângerea cererii (orice creştere a canti-
tăţilor vândute conducând la scăderea preţurilor unitare, deci a venitului mediu) 
cât şi de constrângerea datorată costurilor proprii de producţie, nivelul optim al 
producţiei trebuind astfel determinat încât venitul marginal să fie egal cu costul 
marginal. În condiţiile în care cantitatea de producţie realizata se situează sub 
nivelul optim, profitul va fi mai mare întrucât venitul marginal va fi superior cos-
tului marginal, deci preţul va tinde să nu coincidă aici pe termen scurt, nici pe 
termen lung cu costul marginal. Acest dezavantaj pentru consumatori poate fi 
compensat prin faptul că întreprinderea cu poziţie de monopol are posibilitatea, 
datorită economiilor de scară, să aibă costuri de producţie mai reduse decât în 
cazul existenţei mal multor întreprinderi concurente. Totodată, aşa cum a evi-
denţiat J. .Schumpeter în lucrarea "Capitalism, socialism şi democraţie", per-
spectiva obţinerii unui profit de monopol este condiţia necesară pentru promo-
varea inovării întrucât aceasta presupune un anumit risc, care no poate fi asu-
mat decât în situaţia existenţei unei certitudini a obţinerii profitului pe o perioa-
dă de timp suficient de mare. În condiţiile concurenţei monopolistice, preţul de 
echilibru este mai ridicat decât în cazul concurenţei perfecte şi mult mai ridicat 
decât costul marginal. 

În cazul pieţelor de oligopol, în viziunea marginalistă, la stabilirea preţuri-
lor şi a cantităţilor de executat fiecare întreprindere trebuie să ia în considerare, 
să anticipeze, reacţiile întreprinderilor rivale. 

În  funcţie de comportamentul întreprinderilor, analiza marginalistă pre-
supune existenţa a două forme de oligopol: 

- Necoordonat, situaţie în care dacă o întreprindere doreşte să-şi spo-
rească nivelul preţului produselor peste cel existent pe piaţa îşi va pierde cum-
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părătorii în condiţiile în care celelalte întreprinderi nu vor adopta acelaşi com-
portament iar dacă doreşte să-şi reducă nivelul preţului produselor sub cel al 
pieţei nu va reuşi să-şi câştige noi cumpărători, întrucât celelalte întreprinderi 
se vor comporta identic. În  acest context, un anumit preţ tinde să prevaleze pe 
piaţa de oligopol deoarece partenerii nu vor să-şi asume riscuri prin modificări 
de preţuri unilaterale. Această situaţie este reprezentată prin schema numită 
curba cererii în formă de cot, atribuită lui P. Sweezy, care însă nu explică cum 
s-a ajuns la un anumit nivel al preţului pe piaţă - ci numai faptul că există o 
stabilitate a preţului. 

- Coordonat, situaţie în care întreprinderile sunt organizate sub formă de 
cartel, conducerea acestuia fixând preţul şi nivelul producţiei în cazul fiecărei 
.întreprinderi, astfel încât profiturile comune să fie maxime, venitul marginal şi 
costul marginal aferente cartelului să fie egale. Pe plan teoretic producţia totală 
a cartelului trebuie să fie astfel stabilită încât costul marginal al fiecărei între-
prinderi să fie egal cu venitul marginal - al acestuia. Un astfel de comporta-
ment, conform lui R. G. Lidpsey, va avea şansele de a se manifesta dacă nu-
mărul producătorilor este redus, dacă condiţiile de producţie sunt apropiate şi 
dacă produsul este omogen. Î ceea ce priveşte pieţele de oligopol analiza mar-
ginalistă utilizează următoarele modele în condiţiile duopolului: 

-  Duopolul simetric, al lui Cournot, care are în vedere următoarele ipote-
ze: cei doi producători nu caută să domine piaţa, fiecare urmărind maximizarea 
profitului; produsul fabricat este omogen; preţul depinde de cantităţile executa-
te da cei doi producători; variabila de ajustare o reprezintă cantitatea vândută; 
fiecare producător în condiţiile unei preţ dat caută să-şi maximizeze profitul prin 
modificarea producţiei realizate, presupunând că celălalt producător nu-şi va 
modifica nivelul producţiei. În condiţiile duopolului este deci posibilă modifica-
rea nivelului preţurilor care poate conduce la un "război" al acestora cu conse-
cinţe imprevizibile, în final chiar dispariţia unuia dintre producători. 

- Duopolul asimetric, al lui Stackelberg, care în plus faţă de duopolul si-
metric, introduce ipoteza conform căreia unul dintre producători doreşte să de-
ţină o poziţie dominantă, în timp ce cel de-al doilea acceptă o poziţie depen-
dentă, de satelit, întreprinderea dominantă cunoscând modul de comportare al 
întreprinderii dominate, îşi fixează cantitatea de producţie astfel încât profitul 
obţinut să fie maxim. În aceste condiţii, întreprinderea dominată se află într-o 
situaţie dezavantajoasă şi va acţiona astfel încât să devină întreprindere domi-
nantă, fapt care în final le va dezavantaja pe amândouă în ceea ce priveşte 
profitul obţinut. 

- Duopolul dublei dominări, al lui Bowley, care presupune că ambii pro-
ducători urmăresc să domine piaţa, fiecare crezând că celălalt se va comporta 
ca un satelit, fapt ce va duce la confruntare, la un război al preţurilor. 

Utilizarea în condiţiile pieţelor de oligopol a analizei marginaliste permite 
să se determine cantităţile de produse şi preţurile acestora în vederea obţinerii 
unui profit maxim, dar presupune în acest sens existenţa unor ipoteze precise 
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(anticiparea reacţiilor întreprinderilor rivale şi coordonarea perfectă în cadrul 
cartelului) care însă au acoperă varietatea situaţiilor manifestate în realitate. 
Astfel, pieţele de oligopol  nu mai sunt reglementate prin mecanismele de pia-
ţă, fiind dominate de strategia întreprinderilor, fapt ce face imposibilă fixarea 
unui preţ unic, stabil şi sigur, acesta rezultând în urma presiunilor psihologice şi 
financiare exercitate de întreprinderea dominantă în condiţiile în care aceasta 
trebuie să ţină cont de modificările intervenite în mediul exterior. De aceea stu-
dierea comportamentului întreprinderilor pe piaţa de oligopol - structură domi-
nantă în prezent, impune renunţarea la analiza marginalistă şi apelarea la me-
tode mai puţin deterministe care au în vedere comportamentele reale ale între-
prinderilor1. 

1.3. Elemente definitorii ale abordării moderne  
a comportamentului întreprinderii 

Începând cu anii ’30 viziunea marginalistă asupra comportamentului a 
fost contestată, întreprinderea fiind considerată ca un organism viu, eterogen a 
cărui structură internă şi mod de moţiune se modifică în timp, evidenţiindu-se 
în acest sens două mari abordări: 

- Managerială, care s-a afirmat începând cu anul 1932 prin lucrarea lui A. 
A. Berle şi G. C. Means "Corporaţia modernă şi proprietatea privată", unde 
pornindu-se de la studierea a 200 din cele mai mari societăţi industriale ameri-
cane s-a încercat să se demonstreze că dispersarea acţiunilor către o multitu-
dine de acţionari a condus la o concentrare extremă a puterii de decizie în 
mâinile managerilor datorită competenţei profesionale a acestora. În aceste 
condiţii, managerii definesc scopurile, obiectivele şi strategia întreprinderii con-
form propriilor interese. Astfel, în anul 1966 E. S. Mason în lucrarea "Corpora-
ţia în societatea modernă" afirma că "aproape toată lumea este astăzi de acord 
că într-o întreprindere mare, proprietarul este, în general, un beneficiar pasiv; 
că, de regulă, controlul se afla în mâinile conducerii întreprinderii, care, în mod 
normal, îi selecţionează pe cei care le vor lua locul". Abordarea managerială 
accentuează asupra "divorţului" dintre proprietate şi putere şi a importanţei "re-
voluţiei manageriale", care în anii ’70 s-a impus ca o dogmă. J. K. Galbraith în 
anul 1969 aprofundează aspectele privind puterea de decizie a managerilor 
introducând conceptul de tehnostructură care defineşte "aparatul de decizie în 
grup destinat sa utilizeze şi să evalueze în comun informaţiile furnizate de nu-
meroşi indivizi în vederea luării deciziilor care depăşesc cadrul cunoştinţelor 
                                                           
1 H. Dorfman evidenţiază că: „fiecare firmă îşi observă rivalii săi şi ştie că aceştia îl observă. 

În loc să se intereseze de. curbele lor de cost şi de cerere, oligopoliştii se preocupă de 
strategia pe piaţă. Tehnicile de vânzare, punctele de vânzare, acţiunile şi reacţiunile rivali-
lor devin întrebări de primă importanţă. Analiza fondată pe curbele venitului şi costului, ca-
re era suficientă pentru a explica comportamentul pieţelor atomizate sau de monopol na 
mai este în acest caz corespunzătoare". 
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individuale ale fiecăruia". Pe măsură ce întreprinderea se dezvoltă, activitatea 
de conducere devine tot mai complexa impunând ca deciziile să fie cât mai "fe-
rite" de ingerinţele necompetente ale persoanelor "din afara" procesului decizi-
onal: proprietari-acţionari, creditori, muncitori, consumatori şi administraţia de 
stat. Tehnostructura îşi poate proteja autonomia actului de decizie prin realiza-
rea unui nivel cât mai ridicat al beneficiilor astfel încât, pe de o parte,  să se 
asigure câştigurile de bază ale acţionarilor (care în aceste condiţii rămân "pa-
sivi"), iar pe de altă parte, să constituie o sursă de sporire a capitalului propriu, 
astfel încât întreprinderea să nu mai poată fi pusă în situaţia de a face concesii 
punctelor de vedere şi presiunile eventualilor creditori. Relaţiile dintre proprieta-
rii capitalului şi decidenţii ocupă un loc central în abordarea managerială a 
comportamentului întreprinderii, distingându-se mai multe forme de control 
exercitat de acţionari asupra managerilor: controlul majoritar, atunci când un 
acţionar, sau un grup mic de acţionari aliaţi deţin majoritatea capitalului; contro-
lul minoritar, atunci când un acţionar, sau un grup mic de acţionari aliaţi deşi 
posedă sub 50% din capital, deţin o poziţie dominantă în condiţiile dispersării 
celorlalte acţiuni la un număr mare de posesori care nu se pot astfel coaliza; 
controlul managerial, atunci când dispersarea foarte mare a capitalului condu-
ce în practică la transferarea spre manageri a funcţiei da control. Problematica 
controlului şi a organizării puterii în cadrul întreprinderii este abordată în pre-
zent de către teoriile semnalelor, mandatului şi a costurilor de tranzacţie, prin 
care se integrează în teoria întreprinderii fenomenele conflictuale dintre propri-
etari-acţionari, manageri, creditori, grupuri de persoane din cadrul întreprinderii. 
Teoria semnalelor consideră ca nerealistă ipoteza privind informarea egală, 
completă, exactă şi gratuită a tuturor agenţilor economiei de pe piaţă, subliniind 
că managerii şi partenerii externi (în principal acţionarii şi creditorii), au obiecti-
ve distincte, primii trebuind să emită informaţii, semnale (ca de exemplu nivelul 
de îndatorare al întreprinderii, nivelul dividendelor etc.) pentru a-i convinge pe 
cei de ai doilea că modul de gestionare este corespunzător. În acest sens, teo-
ria semnalelor utilizează modele prin intermediul cărora să se asigure informa-
rea convingătoare a partenerilor externi la costuri cât mai mici. Relaţiile de 
mandat au fost definite de S. A. Boss în anul 1973 în "Teoria economică a 
mandatului" astfel: "o relaţie de mandat este creată între două (sau mai multe) 
părţi atunci când una dintre cele două părţi, desemnată drept mandatat, - acţi-
onează fie din partea, fie în calitate de reprezentant al celeilalte părţi desemna-
tă drept mandant într-un anumit domeniu decizional". Teoria mandatului consi-
deră ca nerealistă ipoteza teoriei neoclasice conform căreia întreprinderea este 
considerată ca un "actor" unic. Relaţia de mandat poate fi stabilită între acţio-
nari şi manageri, între directorul general şi directorul de uzină, între orice şef şi 
subordonaţii săi. Teoria mandatului abordează problemele privind costurile re-
laţiei de mandat (cheltuielile necesare pentru punerea în aplicare şi suprave-
gherea desfăşurării relaţiilor şi cela aferente pierderilor eventuale rezultate), 
contractele perfectate în vederea desfăşurării relaţiilor de mandat (determina-



 
 
154 

rea explicită sau implicită pe bază de contract a modului în care sunt împărţite 
avantajele şi riscurile între acţionari şi manageri şi între cadrele de conducere 
şi subordonaţi), incertitudinea şi informaţia (întrucât cantitatea şi calitatea in-
formaţiilor este diferită în cazul mandanţilor şi respectiv mandataţilor ca şi ex-
perienţa sau priceperea acestora în anumite domenii de activitate). Teoria cos-
turilor de tranzacţie schiţate în anul 1937 de către E. Cosse şi dezvoltată după 
anul 1973 mai cu seamă de către O. E. Williamson în lucrarea "Pieţe şi ierar-
hii", defineşte costurile de tranzacţia ca fiind cele aferente: informării privind 
preţurile obtenabile; negocierii şi perfectării contractelor; riscul potenţial datorat 
dependenţei exclusive, hotărâtoare, de furnizori prea puternici de materii prime, 
componente etc.; dificultăţii în aflarea unui canal de distribuţie etc. Conform 
acestei teorii întreprinderile optează pentru fuzionare atunci când se constată 
că prin internalizarea tranzacţiilor (organizarea desfăşurării lor în interiorul în-
treprinderii) se obţin costuri sensibil mai reduse comparativ cu cele rezultate 
prin schimburi pe piaţă . O. E. Williamson consideră că factorii condiţionanţi ai 
costurilor da tranzacţie în funcţie de care se ia decizia privind eventuala lor 
internalizare sunt: frecvenţa tranzacţiei, gradul de incertitudine şi investiţia spe-
cifică necesară în vederea efectuării tranzacţiei. Costul tranzacţiei reprezintă 
un element important în luarea deciziei privind adoptarea unei anumite structuri 
organizatorice, astfel încât O. E. Williamson comparând forma de organizare 
pe funcţiuni cu cea pe divizii a apreciat ca aceasta din urmă dezvolta compor-
tamentul de întreprinzător în cazul fiecărei divizii şi este mult mai eficientă 
fiindu-i aferent un cost de tranzacţie mai redus şi permiţând conlucrarea pe ba-
za relaţiilor mandant-mandatat. 

- Behavioristă, care pornind de la observarea concretă a faptelor consi-
deră întreprinderea ca o organizaţie  sau chiar ca o coaliţie (Cyert şi March - în 
1963), compusă dintr-o diversitate de categorii de participanţi (acţionari, mana-
geri, cadre de conducere, funcţionari, muncitori, sindicate) ale căror interese şi 
obiective pot fi conflictuale (maximizarea dividendelor; creşterea salariilor, a 
veniturilor; a primelor; maximizarea vânzărilor; dezvoltarea întreprinderii, per-
fecţionarea tehnologiilor; asigurarea securităţii etc.), întreprinderea trebuind în 
acest sens să dispună de un sistem de rezolvare a conflictelor interne şi exter-
ne. În aceste condiţii, obiectivele generale diferă de la o întreprindere la alta, 
fiind rezultatul unor compromisuri şi negocieri între diversele categorii de parti-
cipanţi, funcţia obiectiv având astfel un caracter compozit. 

În concepţia modernă studierea comportamentalul întreprinderii vizează 
explicarea modului de funcţionare şi de dezvoltare a marilor întreprinderi (ne-
maiavând ca în cazul abordării tradiţional  drept principală preocupare analiza 
modului de determinare a preţului de echilibru) şi evidenţiază că. acestea acţi-
onează în practică asupra evoluţiei sectorului industrial în care-şi desfăşoară 
activitatea modificând de-a lungul timpului condiţiile privind cererea şi costurile 
de producţie (după cum sublinia Schumpeter, marile întreprinderi introduc pro-
duse sau procedee tehnologice noi, reorganizează parţial sau total, anumite 
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sectoare industriale, structurile de piaţă nemaiconstituind parametri factori de 
rigiditate asupra cărora să se poate acţiona). Astfel, întreprinderea este în mă-
sură: să menţină sau chiar să sporească gradul de concentrare dintr-un sector 
industrial prin politica sa de luări de participări, de fuziuni sau de înţelegeri; să 
păstreze barierele de intrare pe piaţă sau să ridice altele noi prin politicile sale 
privind preţurile, acumularea de brevete, perfectarea contractelor de distribuire 
exclusivă sau de vânzări condiţionate; să sporească gradul de diversificare al 
produselor prin politicile adoptate privind investiţiile şi publicitatea; să efectueze 
schimbări importante ale tehnologiilor de fabricaţia prin politica de cercetare-
dezvoltare. 

Teoria comportamentului întreprinderii în viziunea modernă precizează 
obiectivele întreprinderii, oferind totodată  nouă definire a constrângerilor la ca-
re aceasta este supusă în contextul economie şi social contemporan, abordea-
ză de pe o nouă poziţie problematica concurenţei dintre producători, utilizează 
noi metoda ştiinţifice în vederea asigurării unei gestiuni optime. 

Realitatea economică contemporană fiind mult mai complexă decât ima-
ginea simplificată oferită de analiza marginalistă, teoria modernă prezintă o 
abordare nomă a constrângerilor tehnologice, luând totodată în considerare noi 
constrângeri şi defineşte relaţiile concrete dintre întreprindere şi piaţă. Astfel, 
între muncă şi capital domină relaţia de complementaritate şi nu cea de substi-
tuţie, fiecare tip de echipament necesitând cantităţi strict determinate atât de 
muncă cât şi de capital, relaţiile concurenţiale dintre întreprinderi impunând uti-
lizarea celor mai sofisticate şi costisitoare tehnici de producţie. În practică, în-
treprinzătorul nu mai urmează succesiunea decizională aferentă analizei mar-
ginaliste (de tehnică de producţie să fie adoptată, ce volum de producţie să fie 
realizat), întrucât stabilirea volumului de producţie implică în mod necesar opţi-
unea spre  o anumită tehnologie de fabricaţie. 

Teoria modernă a comportamentului întreprinderii, alături de constrânge-
rile datorate pieţelor produselor, factorilor de producţie, ia în considerare şi 
constrângerile sediului social, ale politicilor economice  promovate de stat şi 
ale cadrului instituţional al economiei. Deşi întreprinderea încearcă să influen-
ţeze acest mediu prin organizarea de grupuri de presiune, prin aplicarea unor 
tehnici de dezvoltare a relaţiilor cu publicul, în practică ea este supusă urmă-
toarelor constrângeri: puterea sindicatelor, instituţionalizată prin convenţiile co-
lective de muncă; puterea statului, exercitată prin intermediul legislaţiei sociale, 
fiscalităţii, politicii privind preţurile, creditul etc.; puterea asociaţiilor de protejare 
a consumatorilor şi a celor ecologiste. 

Conform abordării moderne a comportamentului întreprinderii, aceasta 
caută să-şi păstreze independenţa faţă de piaţă în condiţiile în care este supu-
să unei mult mai mari incertitudini datorită structurii de oligopol a pieţelor con-
temporane. 

Teoria modernă, spre deosebire de cea tradiţională, neoclasică, care 
acordă întreprinderii un rol pasiv de adaptare faţă de legile pieţei, insistă asu-
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pra rolului activ al întreprinderii caracterizată prin comportamente strategice ale 
acesteia faţă de piaţă ca, de exemplu inovarea, diferenţierea produselor, des-
făşurarea unei intense activităţi de reclamă comercială. P. Perroux în anul 
1964-, în lucrarea "Economia secolului XX", arată că aceste comportamente 
active conduc la apariţia unei inegalităţi între întreprinderi, unele devenind do-
minante, caracterizându-se prin faptul că modifică mediul economic acţionând 
asupra nivelului tehnic, sindicatelor, puterii publice şi că datorită importanţei 
cifrei de afaceri, superiorităţii deţinute în posedarea informaţiilor şi rezervelor 
sale financiare, exercită o mal mare influenţă asupra concurenţilor decât aceş-
tia asupra lor - şi totodată reuşesc să realizeze înţelegeri, coaliţii cu producători 
da pe aceeaşi piaţă. 

Teoria modernă a comportamentului accentuează asupra incertitudinii  
care caracterizează pieţele contemporane spre deosebire de abordarea tradiţi-
onală, aplicabilă în condiţiile pieţelor de concurenţă perfectă, de monopol sau 
de concurenţă monopolistică, conform căreia viitorul este perfect cunoscut, 
toata variabilele reprezintă cantităţi certe, comportamentele celorlalţi producă-
tori sunt previzibile, iar în condiţiile unei funcţii a cererii dată este posibilă obţi-
nerea unor preţuri unice şi sigure. Analiza modernă a pieţei de oligopol eviden-
ţiază sporirea gradului de incertitudine, deoarece atunci când una din marile 
întreprinderi ia o decizie, aceasta suscită în mod necesar din partea celorlalte 
întreprinderi reacţii care sunt însă dificil de prevăzut. De aceea marea între-
prindere, cu poziţie de oligopol, acţionează în vederea minimizării incertitudinii, 
informaţia asupra comportamentelor concurenţilor, evoluţiei cererii pe piaţă - 
neglijabilă în cazul analizei tradiţionale -, devenind un element fundamental al 
procesului decizional, întreprinderea dispune de o mai mare libertate în alege-
rea variantelor de decizie, dar aceasta se efectuează în condiţii sporite de risc 
şi Incertitudine, fapt ce conferă o importanţă deosebită problemelor privind pro-
cesul informaţional - decizional, adoptarea unei anumite configuraţii structurale. 
Noile relaţii dintre piaţă şi întreprindere au o influenţă hotărâtoare în ceea ce 
priveşte originea principalelor decizii, aceleaşi ca şi în cazul abordării neoclasi-
ce a comportamentului întreprinderii. Principalele decizii (Figura nr.2) nu mai 
sunt impuse numai de piaţă, o influenţă hotărâtoare revenind managerilor 
acesteia (ce să se producă - directorului general, cum să se producă - directo-
rului de producţie, cât să se producă - directorului de vânzări, la ce preţ să se 
producă - directorului general adjunct). 

Abordarea modernă a comportamentului întreprinderii pune un accent 
deosebit asupra politicilor acesteia privind concurenţa, care au în vedere fie 
creşterea cantităţii vândute, fie scăderea costului de producţie, fie simultan rea-
lizarea ambelor obiective. 
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Figura nr. 2  Principalele centre de decizie în viziunea teoriei  
moderne a comportamentului întreprinderii 

Referitor la relaţia dintre structura pieţei (S), comportamentul întreprinde-
rii (C) şi performanţele acesteia (P) E.Mason îa anii 1960 - 1970 a elaborat un 
model general conform căruia între acestea există o dependenţa în sensul S – 
C - P, întreprinderile neavând un comportament strategic mulţumindu-se să se 
adaptase mediului exterior fără să încerce să acţioneze asupra lui. Ulterior, 
acestui model i-au fost aduse critici întrucât, în practică, comportamentul între-
prinderilor şi nivelul profitului obţinut de acestea pot influenţa structurile   de 
piaţă. În prezent, are loc o redefinire a relaţiilor dintre S, C şi F, structurile 
nemaiconsiderându-se ca fiind date ci construite, determinate prin comporta-
mentele strategice. Astfel: 

- Elasticitatea cererii depinde de ataşamentul cumpărătorilor faţă de o 
anumită întreprindere, putând fi influenţată în mod voluntar prin acţiunile între-
prinse de diferenţiere şi de promovare a produselor proprii în vederea asigurării 
unei cereri preferenţiale faţă de acestea datorită performantelor reale sau su-
gerate prin campanii publicitare; 

- Gradul de incertitudine şi risc de pe o piaţă datorate reacţiilor greu de 
anticipat ale firmelor rivale în ceea ce priveşte variaţia producţiei şi preţurilor 
poate fi redus şi chiar eliminat prin adoptarea de către întreprinderi a unor stra-
tegii privind perfectarea de înţelegeri şi forme de asociere; 

Gradul de concentrare a producţiei pe o anumita piaţă depinde de stra-
tegiile adoptate de întreprindere conducând la modificarea structurii pieţei. 
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Conform teoriei modeme  a comportamentalul întreprinderii, determina-
rea costurilor de producţie în vederea fundamentării politicii acesteia privind 
concurenţa poate fi efectuată pa bază de postcalcul sau pe bază de gestiune 
previzională. În prima situaţie sunt utilizate metode precum: graficul punctului 
mort, care permite determinarea în cazul unui produs a nivelului minim al vân-
zărilor necesar a se realiza pentru a fi asigurată rentabilitatea; direct costing, 
care permite generalizarea punctului mort în cazul mai multor produse; full 
cost, care permite determinarea preţului de vânzare. Aceste metode au la bază 
unele ipoteze care diferă de cele ale analisei marginaliste: toţi factorii de pro-
ducţie pot fi sporiţi în mod simultan, arestarea producţiei nefiind condiţionată 
nici de penuria factorilor, nici de utilizarea necorespunzătoare a acestora; cos-
turile variabile se referă numai la cele proporţionale şi sunt reprezentate grafic 
sub forma unei paralele la-axa absciselor şi nu în forma unei curbe în "U"; cos-
tul marginal este constant şi se confundă cu costul variabil mediu; combinarea 
factorilor de producţie nu asigură utilizarea în întregime a capacităţilor de pro-
ducţie. Această simplificare a analizei costurilor permite eliminarea calculului 
bazat pe costul marginal, a cărui raţiune se justifică numai atunci când condu-
cerea întreprinderii caută să determine cantitatea optimă de producţie în vede-
rea obţinerii unui profit maxim, situaţie care nu se regăseşte în practică, obiec-
tivul urmărit fiind determinarea cantităţii minime de producţia care trebuie reali-
zată pentru a se obţine o anumita diferenţa între câştigurile şi cheltuielile totale. 
În cazul gestiunii previzionale a costurilor, caracteristică teoriei moderne a 
comportamentului întreprinderii, sunt utilizate metodele standardelor, controlu-
lui bugetar, planning-nlui. 

În analiza marginalistă rolul esenţial al preţurilor este cel de a permite 
adaptarea producţiei întreprinderii la cererea solvabilă. Economia de piaţă con-
temporană conferă preţului în cazul pieţelor de oligopol un rol determinant în 
elaborarea strategiei întreprinderii, întrucât aceasta are posibilitatea să-şi ad-
ministreze preţul, adică să practice o politică de adaptare a acestuia la obiecti-
vele stabilite pe termen lung, în condiţiile în care dispune de o anumită auto-
nomie faţă de piaţă. Administrarea preţului presupune determinarea acestuia 
pe baza adăugării la costurilor de producţie a unei cote de profit, a cărui nivel 
este astfel stabilit încât să permită: obţinerea unei anumite rate a profitului în 
avans, faţa de realizarea investiţiei; stabilizarea cotelor de profit indiferent de 
tensiunile cererii în controlarea unei anumite părţi de piaţa şi asigurarea în ex-
clusivitate a controlului unei pieţe. Teoria modernă subliniază însă că totuşi în-
treprinderile nu dispun de puteri nelimitate în fixarea acestor cote, în condiţiile 
în care preţul pe care-1 stabileşte trebuie să răspundă unei duble necesităţi: să 
nu fie prea scăzut pentru a nu conduce la represalii din partea întreprinderilor 
concurenta şi să nu fie prea ridicat pentru a mi încuraja apariţia uşor noi între-
prinderi concurente. În cazul întreprinderii moderne sporeşte dificultatea în 
formularea opţiunilor strategice, tactice, operaţionale ale acesteia întrucât ală-
turi de preţ trebuie luate în considerare fi următoarele arme de concurenţă: pu-
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blicitatea, diferenţierea produselor, inovarea, implantarea comercială, asigura-
rea serviciilor post-vântare. Opoziţia fundamentală pe o piaţă de oligopol este 
aceea dintre întreprinderile care fixează preţul (pric-makers) şi cele care se ali-
niază la acesta (price-takers), suprevieţuirea  întreprinderilor mici şi mijlocii fi-
ind rezultatul strategiei marilor firme, care urmăresc fie sa prevină intrarea pa 
piaţă a unor noi producători, fie să evite un război al preţurilor, costisitor pe 
termen scurt. 

Pe piaţa de oligopol, în condiţiile existenţei unei firme dominante, care 
controlează o parte însemnată a pieţei, fiind un "price-leadership", şi a mai 
multor mici producători concurenţi, care nu sunt în măsură să i se opună, prima 
îşi poate fixa preţul sau astfel încât să-şi maximizeze profitul dar, în practică, în 
acelaşi timp, ia în considerare într-o măsură mai mare sau mai mică şi intere-
sele celorlalte întreprinderi. Firma dominantă mai este denumită şi firma baro-
metru În ceea ce priveşte stabilirea nivelului preţurilor, rol pe care îl poate în-
deplini atât întreprinderea cea mai importantă sau cea care are costurile cele 
mai scăzute, cât şi o întreprindere care este considerată de celelalte ca pose-
dând cea mai bună cunoaştere a cererilor pieţei. 

În anul 1987 M. Boyer şi M. Moreaux, îmbogăţind modelul lui  H. von 
Stackelberg, în lucrarea "A fi leader sau dominat. Reflecţii privind distribuirea 
rolurilor în cadrul unui duopol", considerând că strategia întreprinderilor nu are 
în vedere numai (.entităţile produse, ci cuplul preţ-cantităţi, aun demonstrat că 
situaţia de întreprindere dominată poate fi avantajoasă în cazul duopol-ului. 
Astfel, atunci când costurile sunt identice, ambele întreprinderi preferă rolul de 
întreprindere dominantă, iar atunci când există diferenţe de cost, situaţia de 
echilibru pe piaţă cea mai avantajoasă este aceea în care rolul de firma domi-
nantă revine întreprinderii mai puţin eficiente. Teoria jocurilor oferă noi abordări 
în ceea ce priveşte problematica firmelor dominante şi dominate, considerând 
că, pornind de la semnalele emise de piaţă, agenţii economici analizează şi 
hotărăsc, din punct de vedere a profitabilităţii, asupra oportunităţii intrării pe 
acea piaţă. Astfel, unele întreprinderi consideră că este mai profitabil să aibă 
iniţiativa pătrunderii pe piaţa respectivă restrângând şansele celorlalte între-
prinderi, iar altele, dimpotrivă, preferă să joace un rol secundar, întrucât riscuri-
le întreprinderii pionier sunt întotdeauna deosebit de mari, dar în ambele situaţii 
o întreprindere poate deveni dominantă în funcţie de oportunitatea momentului 
pe care şi l-a ales de a intra pe piaţa respectivă şi de măsura în care este ca-
pabilă să exploateze avantajele respectivei conjuncturi. 

Teoria modernă a comportamentului întreprinderii preconizează utiliza-
rea unor-metode noi pentru optimizarea gestiunii, îmbogăţind ipotezele analizei 
marginaliste astfel încât să poată fi luate decizii corespunzător situaţiilor con-
crete din economia contemporană. 

În acest sens, pot fi enumerate: metode de luare a deciziilor în condiţii de 
certitudine, în special cele de programare lineară care, deşi au la bază aceleaşi 
principii fundamentale ca şi analiza marginalistă, sunt mai bine adaptate faţă 
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de informaţiile disponibile, permit formalizarea matematică a constrângerilor 
interne şi externe şi integrarea lor în procesul de determinare a celei mai bune 
variante privind preţurile şi producţia; metode de luare a deciziilor în condiţii de 
incertitudine ca de exemplu teoria jocurilor, metDdele de raţionalizare a decizii-
lor pe baza criteriului Laplace, Walde,maximax, Hufwicz, Savage etc., utilizate 
în special în cazul pieţelor de oligopol caracterizate atât printr-un număr mic de 
firme, cât şi prin incertitudinea în care fiecare se află faţă de deciziile probabile 
ale adversarilor; metode de luare a deciziilor în condiţii de risc 

Spre deosebire de analiza marginalistă care, abordând problematica 
obiectivelor prin prisma raţionalităţii economice, conferă întreprinderii un com-
portament raţional, aceasta având un obiectiv precis, şi anume maximizarea 
profitului, teoria modernă, bazându-se în special pe realităţile din marile firme 
evidenţiază existenţa mai multor obiective principale rezultate atât ca urmare a 
deosebirilor de interese dintre proprietari (întreprinzători), manageri, grupuri de 
persoane, persoane cât şi a scopurilor urmărite prin strategiile adoptate, astfel, 
se modifică conţinutul obiectivului "obţinerea profitului" în sensul că nu se mai 
urmăreşte maximizarea acestuia pe termen scurt, ci menţinerea lui la un anu-
mit nivel pe o perioadă de timp. Totodată, obiectivul profit poate fi înlocuit de 
alte obiective sau i se pot adăuga alte obiective precum: supravieţuirea întrece-
rii (considerat ca fiind mai important decât obţinerea profitului, întrucât se apre-
ciază că maximizarea acestuia poate conduce întreprinderea spre faliment ca 
urmare a imobilizărilor excesive de fonduri şi a insuficienţei lichidităţilor); men-
ţinerea status quo-ului întreprinderii; dezvoltarea, în condiţiile existenţei unui 
media exterior dinamic, în acelaşi ritm ca întreprinderile concurente, fapt ce 
presupune eforturi însemnate în domeniile investiţiilor şi cercetării, indepen-
denţa financiară a întreprinderii faţă de creditori şi, în special, faţă de bănci (în 
vederea evitării preluării de către aceştia a controlului activităţii) pe baza spori-
rii gradului de autofinanţare chiar prin limitarea îndatorării, fapt ce ar putea 
avea repercusiuni asupra creşterii economice şi a nivelului profitului; crearea în 
mediul economic şi social a unei imagini favorabile a întreprinderii prin efectua-
rea unor cheltuieli însemnate pentru publicitate şi relaţii externe, fapt ce poate 
conduce la sporirea costurilor şi diminuarea voluntară a nivelului profitului. 
Sporirea puterii managerilor, care, de regulă, nefiind proprietarii întreprinderii, 
nu urmăresc prioritar maximizarea profitului imediat, conduce la promovarea 
unor noi obiective precum: creşterea activului net, dezvoltarea activităţii, creş-
terea cifrei da afaceri, consolidarea poziţiei pe piaţă etc. Pluralitatea obiective-
lor principale impune întreprinderii asigurarea unei coerenţe în realizarea lor şi 
o ierarhizare corespunzătoare priorităţilor avute în vedere. Subsumat obiective-
lor principale întreprinderea urmăreşte stabilirea şi realizarea unor subobiective 
ca, de exemplu: nivelurile preţurilor, stocurilor, producţiei, vânzărilor etc., spre 
deosebire de analiza marginalistă care considera drept subobiective nivelul 
producţiei - în cazul concurenţei perfecte (întrucât preţul este stabilit pe piaţă) 
şi nivelurile preţului şi al producţiei în cazul pieţelor de monopol şi de oligopol. 
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Analiza modernă a întreprinderii oferă o imagine realistă a comportamen-

tului marilor unităţi şi, deşi consideră obţinerea profitului ca fiind necesară, evi-
denţiază importanţa crescândă acordată supravieţuirii, creşterii dimensiunii ac-
tivităţii, satisfacerii cererilor salariaţilor, sporirii gradului de autofinanţare, obiec-
tive pentru a căror realizare profitul reprezintă un instrument de gestiune. Apli-
carea criteriului rentabilităţii are un rol hotărâtor în stabilirea strategiei viitoare a 
întreprinderii care trebuie revăzută în situaţia în care se prevede că eficienţa 
capitalurilor investite se va dovedi necorespunzătoare. În majoritatea cazurilor, 
conducătorii marilor întreprinderi au în vedere stabilirea obiectivelor principale 
astfel încât acestea să se situeze între maximizarea profitului şi supravieţuire, 
în acest sens fiind preconizate "rate de rentabilitate" satisfăcătoare care la asi-
gură posibilitatea cumpărării mijloacelor de producţie şi le permite obţinerea 
unei eficacităţi suficiente pentru a putea lupta împotriva concurenţei. Aceasta 
căutare dă soluţii "satisfăcătoare" a fost prezentată de către H. A. Simon care a 
evidenţiat faptul că întreprinzătorul trebuie să opteze într-o plajă de obiective 
(spre deosebire de analiza marginalistă care are în vedere numai maximizarea 
profitului), întreprinderea devenind un centru de decizie capabil să se doteze 
cu o strategia economică autonomă (spre deosebire de analiza marginalistă 
care considera că decizia întreprinderii în ceea ce priveşte combinarea factori-
lor de producţie este luată pe baza nivelului preţurilor acestora stabilit de către 
pieţele respective). 

1.4. Trăsături caracteristice şi limite ale modelelor  
de întreprindere 

În cadrul teoriei firmei au fost elaborate modele ale acesteia prin care, 
pornindu-se de la anumite ipoteze referitoare la obiectivul avut în vedere, mo-
dul în care este concepută realizarea lui. şi gradul de certitudine privind cu-
noaşterea nivelului cererii şi al costurilor de producţie, se urmăreşte  explicarea 
şi eventual prevederea comportamentului întreprinderii. 

I. Modelul neoclasic are ca o primă trăsătură caracteristică faptul că obi-
ectivul întreprinderii este considerat maximizarea profitului, definit ca diferenţă 
dintre veniturile obţinute şi costurile de producţie. Pe termen scurt maximizarea 
profitului este restricţionată de configuraţia dată de maşini, utilaje şi echipa-
mente şi, deci, de existenţa unor costuri fixe care nu pot să nu fie luate în con-
siderare chiar în condiţiile neutilizării într-o proporţie însemnată sau chiar de 
loc a capacităţilor de producţie. Pe termen lung, obiectivul întreprinderii îl re-
prezintă maximizarea câştigului acţionarilor (care este rezultatul maximizării 
valorii activelor nete), în acest sens. Impunându-se adoptarea următoarelor 
două decizii aflate într-o strânsă legătură: efectuarea de noi investiţii privind 
dotarea cu maşini, utilaje şi echipamente şi utilizarea cât mai eficientă a aces-
tora în vederea maximizării profitului. Dacă profiturile realizate în fiecare peri-
oadă sunt independente unul faţă da altul, obiectivele pe termen scurt şi lung 
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vor fi compatibile, iar în caz contrar poate apare situaţia oa maximizarea câşti-
gurilor acţionarilor pe termen lung să conducă la necesitatea. diminuării profitu-
rilor pe termen scurt. Se cuvine menţionat raptul că, în esenţă, modelul neocla-
sic este atât un model de optimizare având în vedere în principal maximizarea 
profitului pe termen scurt, cât şi un model holistic în sensul că oricât de mare şi 
de complexă ar fi întreprinderea ea este considerata ca o singură entitate care 
ia decizii în vederea atingerii obiectivului propriu (în contrast vizibil cu modelul 
behaviorist, în care se argumentează că organizaţiile nu pot avea obiective ci 
numai oamenii şi cu modelul managerial, care consideră că managerii şi acţio-
narii sa obiective diferite şi aflate în conflict). 

O altă trăsătură a modelului neoclasic se referă la natura producţiei, în 
sensul că întreprinderea execută un singur produs omogen şi la faptul că nu 
există incertitudine în ceea ce priveşte cunoaşterea evoluţiei curbelor producţi-
ei şi costurilor (a nivelului costurilor de producţie, a evoluţiei costurilor fixe, va-
riabile şi medii). 

O a treia trăsătură a modelului neoclasic o reprezintă ipoteza că între-
prinderea cunoaşte eu certitudine la orice nivel al preţurilor pieţei volumul pro-
ducţiei care poate fi vândută. Conform acestui model cererea depinde de com-
portamentul consumatorilor, precum şi de structura pieţei în care întreprinderea 
îşi desfăşoară activitatea şi de comportamentul întreprinderilor rivale, echilibrul 
pe piaţă realizându-se prin jocul dintre cerere şi ofertă. Modelul neoclasic al 
întreprinderii caută să prevadă modul în care aceasta va reacţiona faţă de mo-
dificările intervenite în mediul exterior în vederea obţinerii optimului activităţii 
proprii. Astfel: creşterea sau descreşterea cererii conduce la sporirea, respectiv 
diminuarea nivelurilor preţului şi producţiei; creşterea costului variabil conduce 
la sporirea nivelului preţului şi la diminuarea nivelului producţiei; creşterea impo-
zitului sau a costului de producţie nu afectează nivelurile preţului şi producţiei. De 
asemenea, acest model poate fi utilizat în scopuri normative oferind întreprinderii 
prescripţii privind modul în care să acţioneze în diferite situaţii (Figura 3). 

II. Modelele manageriale ale întreprinderii, care pornesc de la ipoteza că 
într-o economie modernă în care interesele managerilor nu se identifică cu cele 
ale proprietarilor (acţionari), controlul fiind separat de proprietate, este nerealist 
să se presupună ca obiectivul întreprinderii îl reprezintă maximizarea profitului. 
În condiţiile în care acţionarii sunt în număr foarte mare. nu dispun de compe-
tenţele profesionale şi de informaţiile necesare privind activitatea întreprinderii 
şi se mulţumesc cu obţinerea unor dividende satisfăcătoare iar structurile de 
piaţă sunt imperfecte, concurenţa fiind suficient de atenuată pentru ca între-
prinderea să poată supravieţui fără să-şi maximizeze profitul, atunci managerii 
pot avea libertatea de a dispune stabilirea propriilor obiective şi modal de reali-
zare a lor. Cele mai cunoscute modele manageriale ale întreprinderii sunt: 
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Fig. 3 Modelul neoclasic 

a) Modelul maximizării venitului din vânzări elaborat în anul 1958 de Ba-
umol, porneşte de la observaţia că salariile managerilor, alte recompense ale 
acestora şi mai cu seamă statutul lor, profesional şi social, se afla într-o mai 
strânsă legătură do dimensiunea întreprinderii pe care o conduc, exprimată 
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prin valoarea vânzărilor, decât faţă de mărimea profitului. Obiectivul creşterii 
veniturilor din vânzări are avantajul de a fi acceptat de toţi salariaţii întrucât 
pentru cei ce sunt la baza nivelului ierarhic, el semnifică sporirea securităţii lo-
cului de muncă, iar pentru cei ce se află nivelurile ierarhice intermediare el 
semnifică perspective de promovare prin crearea de noi posturi la nivelurile 
ierarhice superioare. Astfel, managerii sunt preocupaţi de creşterea dimensiunii 
întreprinderii şi mai puţin de sporirea profitului, obiectivai acesteia fiind maximi-
zarea veniturilor din vânzări. În cadrul acestui model se regăsesc caracteristici-
le fundamentale ale modelului neoclasic ca de exemplu optimizarea unui sin-
gur obiectiv, fabricarea unui singur produs, informarea perfecta privind costurile 
de producţie şi condiţiile cererii, eu deosebirea că obiectivul îl constituia însă 
maximizarea veniturilor din vânzări şi nu a profitului. În aceasta situaţie decizia 
privind nivelul producţiei de realizarea fi cea corespunzătoare obţinerii venitului 
total maxim şi nu profitului maxim, deci deşi cantitatea de producţie va fi mai 
mare, nivelul profitului poate să nu fie cel suficient în sensul să-i satisfacă pe 
acţionari,  uneia cazuri putându-se înregistra chiar nerealizări de profit. De 
aceea, ulterior, modelul a fost amendat într-o versiune îmbunătăţită, 
prevăzându-se obligativitatea obţinerii unui minim de profit. În condiţiile în care 
sporeşte nararea pa piaţa respectivă, întreprinderea va decide creşterea nive-
lurilor producţiei şi preţului, iar când se măreşte volumul costurile fixe sau al 
impozitelor întreprinderea va menţine aceleaşi niveluri ale producţiei şi preţului. 
În situaţia în care acţionarii fac presiuni puternice în vederea obţinerii unui 
anumit nivel al profitului, iar sporirea mare a impozitelor ar avea repercusiuni 
asupra reducerii nivelului profitului i întreprinderea va fi forţată să ia decizia de 
reducere a nivelului producţiei şi de creştere a nivelului preţului (Figura 4). 

b) Modelul maximizării utilităţii manageriale, elaborat în anul 1963 de O. 
Villiamson,are de asemenea în vedere un singur obiectiv şi anume maximiza-
rea utilităţii manageriale dar, spre deosebire de modelul lui Baumol, ia în con-
siderare ,ai  multe variabile subsumate "preferinţei" managerilor pentru cheltu-
ieli. Astfel, Williamson identifică trei tipuri majore de cheltuieli pe care manage-
rii le efectuează din profit, considerându-le utile pentru ei, şi pe care doresc să 
le maximizeze: suma cheltuielilor necesare managerilor (suplimentară celei 
aferente conducerii funcţionării întreprinderii), în vederea satisfacerii puterii 
managerilor, prestigiului, asigurării unui anumit statut al acestora (S); Indemni-
zaţii speciale (M), care constau în alocarea unor sume suplimentare în vederea 
organizării de recepţii, achiziţionării de automobile luxoase, de îmbrăcăminte, 
de birouri "somptuoase", efectuării de subscripţii pentru club etc. (managerial 
slack); profiturile discreţionare (D), utilizate ca surse de finanţare a unor proiec-
te de dezvoltare a firmei (proiecte răsfăţate") într-o direcţie convenabilă mana-
gerilor, care să le sporească puterea, satisfacţia şi să le întărească statutul. 
Forma de bază a modelului este exprimată astfel: U = f (S,M,D), utilitatea ma-
nagerială (U), depinzând de nivelurile variabilelor S, M şi D disponibile mana-
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gerilor. Ca U să fie maxim, sumele aferente lui S, M şi D trebuie să aibă ace-
eaşi utilitate marginală (M) 

 

 

Fig. 4 –  Modelul maximizării venitului din vânzări 
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MUS = MUM  = MUD unde t reprezintă rata impozitului pe profit. În situaţia 
în care nivelul cererii scade, are loc diminuarea nivelului producţiei şi, totodată, 
a nivelului profiturilor discreţionare, fapt ce conduce la o redistribuire a profituri-
lor disponibile de la S şi H către D, iar în cazul în care impozitul pe profit creş-
te, utilitatea marginali a lui D va scădea, profiturile disponibile fiind orientate 
către S şi M. 

În aceste condiţii, Villiamson subliniază faptul că ta urma achiziţionării 
unei firme, noua echipă managerială poate manifesta o mai slabă preferinţă 
pentru S şi M, diminuând sumele aferente acestora, astfel încât fără eforturi 
deosebite, fără schimbări fundamentale de organizare va putea raporta obţine-
rea unor profituri mai ridicate comparativ nu cele obţinute de vechea echipă 
managerială. La fel ca şi în cazul modelului anterior, maximizarea obiectivului, 
a utilităţii manageriale, este condiţionată de presiunea exercitată de acţionari în 
ceea ce priveşte nivelul profitului. 

c) Modelul ratei de creştere a vânzărilor, elaborat în anul 1967 de Bau-
mol, spre deosebire de modelele precedente, are un caracter dinamic urmărind 
modul în care variază în timp profitul şi vânzările, obiectivul întreprinderii pe 
termen lung reprezentându-l maximizarea în perspectivă a valorii profitului, de-
terminat ca diferenţă dintre valoarea veniturilor din vânzări care creşte propor-
ţional cu volumul producţiei şi valoarea costurilor de producţie, acestea din ur-
mă incluzând costurile fixe şi variabile, precum şi cele aferente dezvoltării, în 
special privind echipa managerială astfel încât aceasta să fie capabilă să con-
troleze o întreprindere mai mare. În timp ce costurile fixe şi variabile cresc în 
permanenţă proporţional cu volumul vânzărilor, cele aferente dezvoltării, de la 
un anumit moment) înregistrează creşteri mult mai mari. În aceste condiţii, în 
vederea realizării obiectivului, deciziile întreprinderii au în vedere stabilirea nu a 
unui anumit nivel al producţiei, ci a nivelului ratei de creştere a acesteia, astfel 
încât profitul pe termen lung să fie maxim   (Figura 5). 

d) Modelul lui Marris. elaborat în anul 1964 este de asemenea dinamic, 
are în vedere ca şi modelul lui Villiamson maximizarea utilităţii managerilor pe 
care o consideră ca fiind condiţionată de rata de creştere a întreprinderii şi de 
nevoia de securitate a "job-ului" managerilor, dependentă la rândul ei de ma-
ximizarea câştigului acţionarilor, deci de nivelul ridicat al profitului obţinut.  

Conform acestui model creşterea cifrei de afaceri a întreprinderii are loc 
nu atât pe baza sporirii volumului producţiei la produsele existente, ci prin di-
versificarea nomenclatorului de fabricaţie, executarea unor noi produse, iar re-
laţia dintre creşterea întreprinderii şi profitabilitatea acesteia are două dimensi-
uni: cea dintre fondul de dezvoltare şi creştere, conform căreia nivelul înalt al 
profitului permite constituirea fondurilor necesare pentru investiţii, precum şi 
atragerea de noi fonduri de pe piaţa capitalului şi, în final, consolidarea creşterii 
economice (în aceste condiţii există un raport direct şi pozitiv între nivelul creş-
terii, al fondului de dezvoltare şi nivelul ratei profitului); cea dintre nivelul cererii 
de produse şi cel al creşterii, conform căreia pe măsura sporirii acestora are 



 

 

167 
loc o sporire a nivelului profitului până la un anumit prag, după care acesta se 
diminuează chiar în condiţiile creşterii cererii de produse (creşterea are loc pe 
baza diversificării produselor, iniţial managerii introducând în fabricaţie cele 
mai noi produse care asigură cea mai mare creştere, dar depăşirea unui anu-
mit grad de diversificare a produselor, conduce la diminuarea profitului întrucât 
antrenează cheltuieli proporţional mai ridicate pentru reclama şi cercetare-
dezvoltare).  

În aceste condiţii, nivelul stabilit al creşterii se situează la punctul de in-
tersecţie al curbelor fondului de dezvoltare-creştere şi cererii de produse-
creştere, care nu coincide în mod obligatoriu cu punctul în care nivelul profitului 
este maxim.  

De regulă, managerii doresc să stabilească un nivel ridicat al creşterii, 
dar opţiunea lor trebuie să ţină cont şi de presiunea exercitată de acţionari pri-
vind nivelul profitului distribuit, întrucât nemulţumirea acestora ar putea condu-
ce în final la pierderea locului de muncă, prin preluarea controlului de către în-
treprinderi concurente.  

Astfel, dacă managerii sesizează ca fiind foarte puternic pericolul preluă-
rii de către alţii a controlului întreprinderii, atunci ei se vor orienta spre stabilirea 
unui nivel al creşterii care să asigure obţinerea profitului maxim (Figura 6). 

 

 

Fig. 5 – Modelul ratei de creştere a vânzărilor 
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Fig. 6 - Modelul lui Marris 

e) Modelul integrator, elaborat în anul 1956 de O. E. Villiamson, spre de-
osebire de celelalte modele are în vedere realizarea mai multor funcţii obiectiv, 
combinând maximizarea profitului, a valorii vânzărilor curente, a ratei de creş-
tere a vânzărilor şi a valorii actuale a vânzărilor viitoare.  

Conform acestui model creşterea venitului din vânzări este direct propor-
ţională eu cea a profitului, ambele înregistrând nivelul minim şi maxim în ace-
laşi timp. Pe termen scurt nivelul producţiei va fi stabilit astfel încât să se per-
mită atât maximizarea venitului din vânzări, cât şi a profitului.  

Maximizarea valorii actuale a vânzărilor viitoare presupune alegerea unei 
anumite combinaţii dintre nivelul valorii vânzărilor curente şi al ratei de creşte-
re, menţinerea unei valori a vânzărilor prezente constante necesitând o rată de 
creştere ridicată şi un nivel scăzut al vânzărilor curente sau invers.  

Pe termen lung, maximizarea venitului din vânzări presupune stabilirea 
unui nivel al producţiei care corespunde unui nivel al profitului situat pe partea 
descrescătoare a curbei acestuia după punctul de maxim (Figura 7). 
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Fig. 7 Modelul integrator 

Principalele obiecţiuni aduse modelelor manageriale ale întreprinderii 
sunt următoarele: 

− Separarea proprietăţii de control nu este suficient de categorică deoa-
rece, în cele mai multe situaţii, managerii posedând acţiuni ale propri-
ei întreprinderi sunt interesaţi în obţinerea unui nivel ridicat al profitului 
întrucât o parte însemnată a veniturilor lor depinde de valoarea acţiu-
nilor, deci a dividendelor obţinute; 
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− Exercitarea de către acţionari a unui control puternic asupra activităţii 
întreprinderii, în condiţiile în care, alături de acţionarii individuali, po-
sedă acţiuni şi o serie de instituţii financiare, care în scopul gestionării 
eficiente a fondurilor proprii utilizează specialişti (manageri profesio-
nişti) capabili să ofere informaţii pertinente privind oportunitatea şi efi-
cienţa investiţiilor, performanţele economico-financiare ale întreprin-
derii, exercitând astfel presiuni asupra conducerii acesteia în alegerea 
opţiunilor majore privind nivelul profitului şi dezvoltarea; 

− Limitarea opţiunilor strategice ale managerilor de existenţa riscului 
vânzării acţiunilor şi chiar pierderea controlului asupra întreprinderii, în 
situaţia în care nu este asigurat un anumit nivel al dividendelor; 

− Considerarea ca nerealistă a ipotezei privind alegerea obiectivului în-
treprinderii ca fiind maximizarea profitului poate fi infirmată în condiţii-
le în care relaţia dintre proprietari şi manageri se desfăşoară după 
principiile teoriei mandatului pe baze contractuale între mandant şi 
mandataţi, recompensarea acestora din urmă fiind condiţionată de 
realizarea unor anumite performanţe. 

III. Modelul behaviorist al întreprinderii elaborat de H. A. Simon, K. H. 
Cyert şi J. G. March se deosebeşte în mod esenţial de modelul neoclasic şi 
modelele manageriale, întrucât consideră că întreprinderea nu reprezintă o 
singura entitate omogena, are în vedere mai multe obiective, nu urmăreşte op-
timizarea acestora şi că îşi desfăşoară activitatea în condiţii de incertitudine, 
decidenţii neposedând in întregime informaţiile necesare privind costurile de 
producţie şi condiţiile cererii. 

Astfel principalele trăsături caracteristice ale modelului sunt următoarele: 
− Întreprinderea are obiective multiple, aflate adesea în contradicţie, 

stabilite pe bază de negocieri între grupurile de indivizi care o consti-
tuie şi care au interese comune şi specifice, formând coaliţii şi alianţe 
în funcţie de loialităţi departamentale sau simple afinităţi personale; 

− Toţi decidenţii, inclusiv fiecare salariat ca individ, nu-ţi propun maxi-
mizarea sau minimizarea obiectivelor şi realizarea acestora la niveluri 
"satisfăcătoare” pentru ei (satisficing level), astfel încât întreprinderea 
nu acţionează, la principal, în vederea minimizării costurilor de pro-
ducţie, în multe cazuri nivelul acestora fiind mai ridicat ca urmare a 
acordării unor excedente de recompense (organisational slack) pentru 
ca anumite categorii de salariaţi sau acţionarii să nu părăsească în-
treprinderea; 

− Procesul decizional din cadrul întreprinderii este orientat în vederea 
aflării acelor mijloace de "satisfacere" a anumitor obiective, în sensul 
realizării acestora la nivelul solicitat, pentru a se evita apariţia unor 
nemulţumiri ale diferitelor grupuri de persoane, persoane, deciziile 
fundamentându-se nu pe analize detaliate ale situaţiei existente, ci pe 
experienţa acumulată de întreprindere, de membrii ei componenţi t 
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− Aspiraţiile grupurilor de persoane, persoanelor din cadrul întreprinderii 

care determină alegerea obiectivelor, stabilirea nivelului de realizat al 
acestora, care să-i satisfacă , se modifică în timp, conducând la for-
mularea unor noi obiective sau noi niveluri de "satisfacere" a lor, fapt 
ce impune reluarea procesului decizional.  

În definirea modelului behaviorist J.G. March şi H.A.Simon au avut în 
vedere următoarele ipoteze: 

− întreprinderea reprezintă o organizaţie constituită dintr-un sistem de 
comportamente sociale interconectate ale mai multor persoane de-
numite participanţi la organizaţie; 

− fiecărui participant, respectiv grup de participanţi, le sunt acordate 
"avantaje" din partea organizaţiei în schimbul "contribuţiilor" furnizate 
acesteia; 

− fiecare participant îşi va continua activitatea în cadrul organizaţiei 
numai în măsura în care avantajele oferite de aceasta sunt egale sau 
superioare celor pe care participanţii consideră că le revin în funcţie 
de contribuţia care le este solicitată; 

− contribuţiile participanţilor constituie sursa avantajelor pe care organi-
zaţia le poate oferi acestora; 

−  solvabilitatea organizaţiei, continuitatea activităţii acesteia, depinde 
de măsura în care contribuţiile participanţilor sunt suficient de mari 
pentru a asigura la un nivel satisfăcător avantajele pe care aceştia le 
solicită. J.G. March şi H.A. Simon consideră că, în practică, nu se 
manifestă un comportament de optimizare a obiectivelor întrucât de-
cidenţii au o viziune simplificată, limitată şi aproximativă asupra situa-
ţiei reale, datorită incapacităţii umane de a formula şi rezolva proble-
mele complexe. 

B.H. Cyert şi J.G. March aduc o contribuţie esenţială, în sensul că inte-
grează în teoria firmei concepte şi abordări ale managementului în vederea 
explicării modului în care întreprinderea îşi stabileşte obiectivele şi îşi funda-
mentează opţiunile privind producţia, vânzările, stocurile, partea de piaţă şi 
profitul. 

Spre deosebire de celelalte modele, modelul behaviorist este descriptiv, 
mai realist, fiind cel mal apropiat de "viaţa" întreprinderii, având însă o valoare 
de utilizare relativ limitată în sensul că, pe de o parte, fiind focalizat asupra in-
teriorului întreprinderii, nu poate oferi . răspunsuri privind modificările de activi-
tate pe care trebuie să le efectueze întreprinderea corespunzător schimbărilor 
intervenite în mediul exterior, iar pe de altă parte ne permite identificarea regu-
lilor de decizie pe care întreprinderea le va utiliza în vederea realizării obiecti-
velor de perspectivă. În situaţia în care acţionarii constituie un grup puternic 
care va fi satisfăcut sumai prin realizarea unui profit maxim, obiectivul între-
prinderii va fi acesta chiar dacă managerii şi restul angajaţilor se consideră sa-
tisfăcuţi numai prin supravieţuirea firmei. 
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Un concept anual în explicarea comportamentului care îmbină caracteris-
tici ale modelelor behaviorist şi al utilităţii manageriale este acela al "ineficientei 
X", conform căruia întreprinderea nu  urmăreşte minimizarea costurilor de pro-
ducţie în vederea maximizării profitului în condiţiile în care acţionariatul este 
dispersat şi insuficient informat, iar structurile de piaţă nu sunt concurenţiale, 
efectuând cheltuieli suplimentare atât în vederea satisfacerii puterii manageri-
lor, prestigiului, asigurării unui anumit statut al acestora etc. (managerial slack), 
acordării unor excedente de recompense pentru anumite categorii de salariaţi 
(orgnisational slack) cât şi ca urmare a sporirii dificultăţii în asigurarea controlu-
lui în cazul întreprinderilor mari, chiar şi în condiţiile aplicării teoriei mandatului. 
Principalele elemente definitorii şi ipoteze avute în vedere la elaborarea mode-
lelor de întreprindere prezentate în cadrul capitolului sunt evidenţiate sintetic în 
Tabelul nr.l. 

* 
* * 

Adoptarea unui anumit comportament de către întreprindere depinde de: 
natura proprietăţii (publică su privată); gradul de dispersare a acţionarilor; 
structura pieţei şi gradul ei de incertitudine; dimensiunea întreprinderii, cadrul 
organizatoric al acesteia; gradul de participare a salariaţilor la conducerea şi 
controlul activităţii întreprinderii; raportul de forţe dintre diferite grupuri de parti-
cipanţi din cadrul întreprinderii) politicile bugetară, fiscală, monetară ale statu-
lui. De regulă, în cadrul întreprinderilor publice modelul adoptat este în general 
cel managerial sau behaviorist, în situaţia în care predomină metoda de con-
ducere participativă, iar salariaţii sunt reprezentaţi în comitetele de întreprinde-
re şi/sau în consiliile de administraţie. În cazul întreprinderilor private modelul 
adoptat depinde de gradul de dispersare a proprietăţii: neoclasic, în cazul în 
care pieţele sunt concurent iale, iar controlul asupra întreprinderii este exercitat 
de un singur acţionar sau de un grup restrâns de acţionari; managerial, în ca-
zul în care există un număr mare de acţionari dispersaţi; behaviorist, în cazul 
întreprinderilor de dimensiuni mari în care se promovează metode de conduce-
re participativă şi/sau legislaţia prevede constituirea comitetelor de întreprinde-
re sau participarea salariaţilor la consiliile de_ administraţie. În cazul întreprin-
derilor privatizate prin metoda LMEBO, mdelul adoptat este într-o primă etapă, 
până la achitarea ratelor scadente,cel neoclasic, în sensul că obiectivul urmărit 
îl reprezintă maximizarea profitului. 

În cazul întreprinderilor de dimensiuni mari, sau atunci când prin cadrul, 
legal se prevede participarea salariaţilor la consiliile de administraţie sau con-
stituirea comitetelor de întreprindere, modelul adoptat este cel behaviorist, indi-
ferent de natura proprietăţii. 

În cazul structurilor concurenţiale, în care nu există grad ridicat de risc şi 
incertitudine modelul adoptat este cel neoclasic, iar în cazul structurilor de oli-
gopol şi monopol sunt adoptate modelele managerial şi behaviorist» 
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Tabelul nr. 1 

Ipoteze avute în vedere de diferitele modele de întreprindere 

Modele de întreprindere Elemente defini-
torii Neoclasic 

 (marginalist) 
Manageriale Behaviorist 

Cum este consi-
derată întreprin-
derea în relaţiile 
cu sediul exterior 

O entitate omo-
genă (reprezen-
tare unidimensi-
onală) 
 

O entitate omogenă (re-
prezentare uni-
dimensională) 

O entitate formată 
din grupuri de indi-
vizi având interese 
diferite si chiar 
contradictorii (re-
prezentare pluri-
dimensională)  

Existenţa unuia 
sau a mai  multor 
obiective 

Un singur obiec-
tivi profitul (definit 
ca diferenţă din-
tre veniturile ob-
ţinute şi costurile 
de producţie) 

Un singur obiectiv dintre 
următoarele: venitul din 
vânzări, utilitatea mana-
gerială; rata de creştere a 
vânzărilor în vederea ma-
ximizării profitului pe ter-
men lung; Excepţie face 
Modelul integrator al lui 
O. E. Williamson care are 
în vedere realizarea mai 
multor funcţii obiectiv, 
combinând maximizare 
profitului, a valorii vânză-
rilor curente, a creşterii şi 
a valorii prestate a vânză-
rilor viitoare 

Mai multe obiecti-
ve, rezultate în 
urma negocierii 
între participanţii la 
organizaţie 

Dacă întreprinde-
rea urmăreşte 
optimizarea obi-
ectivului/obiecti-
velor propuse 

Se urmăreşte 
maxiamizarea 
profitului pe ter-
men scurt 
 

Se urmăreşte maximiza-
rea obiectivului 

Se urmăreşte obţi-
nerea unor niveluri 
satisfăcătoare ale 
obiectivelor 

Diversificarea 
producţiei 

Fabricarea unui 
singur produs 
omogen 
 

Fabricarea unul singur 
produs cu excepţia Mo-
delului lui Marris care pu-
ne accentul pe diversifi-
carea producţiei 

Fabricarea unuia a 
mai multor produ-
se 

Relaţia dintre 
proprietari şi ma-
nageri 

Se presupune 
identitatea dintre 
proprietari şi ma-
nageri 

Rolul principal în deter-
minarea comportamentu-
lui întreprinderii revine 
managerilor în condiţiile 
în care acţionarii sunt ex-
trem de numeroşi 

Rolul principal în 
determinarea 
comportamentului 
întreprinderii revi-
ne celor mai influ-
enţi participanţi la 
organizaţie 
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Modele de întreprindere Elemente defini-
torii Neoclasic 

 (marginalist) 
Manageriale Behaviorist 

Structura pieţei 
produsu-
lui/produselor fa-
bricate de între-
prindere 

De concurenţă 
perfectă sau de 
monopol şi, în 
mai mică măsu-
ră, de oligopol 

De concurenţă imperfectă De concurenţa im-
perfectă 
 

Atitudinea faţa de 
piaţă 

Comportament 
pasiv (nu are 
comportament 
strategic) 

Comportament activ pe 
termen scurt şi strategic 
pe termen lung 

Comportament 
activ pe termen 
scurt (nu are com-
portament strate-
gic) 

Modul de stabilire 
a nivelului preţului 
produsului/ pro-
duselor 

Exogen - ca ur-
mare a raportului 
dintre cerere şi 
ofertă 

Preţul depinde în princi-
pal de raportul de forţe 
dintre producători 

Preţul depinde în 
principal de rapor-
tul de forţe dintre 
producători 

Informarea privind 
cunoaşterea nive-
lului cererii de 
produse şi a facto-
rilor car condiţio-
nează nivelul cos-
turilor de producţie 

-   Informare per-
fectă  
 

Informare perfectă 
 

Activitatea se des-
făşoară în condiţii 
de incertitudine 
întrucât decidenţii 
nu posedă în în-
tregime informaţiile 
necesare 

Accesul la infor-
maţii 
 

Informaţiile sunt 
disponibile şi 
gratuite 

Dificil, necesitând costuri Dificil, necesitând 
costuri 

Măsura în care în 
explicarea com-
portamentului în-
treprinderii sunt 
luate în conside-
rare trăsăturile 
caracteristice ale 
cadrului organiza-
toric al acesteia 

Nu sunt luate în 
considerare 
 

Nu sunt luate în conside-
rare 
 

Sunt luate îm con-
siderare 
 

Măsura în care 
politicile bugetar[, 
fiscală, monetară 
influenţează 
comportamentul 
întreprinderii 

Modificarea vari-
abilelor 
macoeoonomice 
influenţează în 
mod hotărâtor 
comportamentul 

Rolul hotărâtor revine 
strategiilor proprii adopta-
tă de întreprindere 
 

Modificarea varia-
bilelor macroeco-
nomice influenţea-
ză comportamentul 
întreprinderii 
 

Modul de expri-
mare a caracteris-
ticilor 

Formalizare ma-
tematică 
 

Formalizare matematică 
 

Model descriptiv  
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Modele de întreprindere Elemente defini-

torii Neoclasic 
 (marginalist) 

Manageriale Behaviorist 

Măsura în care se 
ia în considerare 
factorul timp 
 

Model static 
 

Modele statice, cu excep-
ţia celor al ratei de creşte-
re a vânzărilor în vederea 
maximizării profitului pe 
termen lung şi al lui 
Marris, care sunt dinamice

Model static 



Capitolul 2 

MANIFESTĂRI COMPORTAMENTALE  
ALE ÎNTREPRINDERILOR ÎN  CONDIŢIILE   

MODIFICĂRII CONSTRÂNGERILOR EXTERNE 

Profundele transformări ale mediului exterior al întreprinderii special, 
modificărilor intervenite în structura cererii de produse, promovării progresului 
tehnic, accentuării gradului de risc şi incertitudine ca urmare oscilaţiilor înregis-
trate de ratele de schimb şi ale dobânzii, cu influenţă hotărâtoare asupra com-
portamentului agenţilor economici, acesta îmbrăcând forme noi, diferite de cele 
avute în vedere de analiza marginalistă. În acest context, se cuvine evidenţiat  
faptul că problematica rolului politicilor economice ale statului în ceea ce pri-
veşte influenţarea modalităţilor de acţiune ale întreprinderii este extrem de con-
troversată. 

În perioada de tranziţie la economia de piaţă, schimbarea comportamen-
tului întreprinderii reprezintă un factor esenţial al succesului reformei, condiţio-
nând rezultatele pozitive ale politicilor de stabilizare macroeconomică. 

2.1. Consideraţii teoretice privind rolul politicilor economice ale 
statului în determinarea comportamentului întreprinderilor 

În funcţie de ipotezele avute in vedere referitor la raţionalitatea agenţilor 
economici, literatura de specialitate oferă diverse opinii în ceea ce priveşte 
adoptarea unui anumit comportament de către întreprinderi pe baza anticipării 
efectelor politicilor bugetare, fiscale, monetare etc. ale statului.Astfel, J. M. 
Keynes în analizele efectuate nu a luat în considerare ipoteza raţionalităţii 
agenţilor economiei avută în vedere de economiştii clasici (conform căreia 
comportamentul întreprinderilor are în vedere maximizarea profitului în condiţii-
le unor anumite constrângeri interne şi externe) şi a apreciat că politicile eco-
nomice de încurajare a cererii globale pe baza creşterii cheltuielilor bugetului 
de stat, sau reducerii impozitelor asupra veniturilor agenţilor economici conduc 
la sporirea în perspectivă a certitudinii desfacerii producţiei întreprinderilor, ca-
re în acest mod sunt incitate să fabrice şi să investească mai mult. În viziunea 
lui J. M.Keynes întreprinzătorului îi revine un rol central în cadrul economiei 
fiind considerat "subiectul motor creator" care îşi stabileşte nivelurile producţiei 
de realizat, investiţiei de efectuat şi profitului de obţinut pe baza prevederii atât 
a cererii solvabile (a familiilor, a altor întreprinderi, a administraţiei publice şi a 
cumpărătorilor din alte ţări) cât şi a efectelor politicilor economice ale statului 
asupra modului în care agenţii economici îşi alocă veniturile pentru economisi-
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re şi respectiv pentru consum şi îşi orientează economiile spre investiţii şi res-
pectiv spre tezaurizare. În aceste condiţii, nivelul preţurilor depinde în primul 
rând de voinţa întreprinzătorilor (fiind rezultartul unor raporturi de forţă dintre 
producători), de dorinţa obţinerii unui anumit nivel al profitului, de nivelul cheltu-
ielilor financiare, în special al ratei dobânzilor, de gradul de utilizare a capacită-
ţilor de producţie (cu cât acesta va fi mai mic, nivelul preţurilor va fi mai mare 
pentru a se putea amortiza şi reînnoi maşinile, utilajele, echipamentele), iar în 
al doiles rând, de raportul de forţe existent între sindicat şi patronat în ceea ce 
priveşte stabilirea nivelului salariilor. Conform acestei concepţii, concurenţa, 
deşi adesea este puternică, nu mai îndeplineşte acelaşi rol ca în cazul analizei 
marginaliste, nemairealizându-se numai prin preţ ci şi prin forme noi ca, de 
exemplu, publicitate, inovaţii tehnice şi comerciale, suprainvestiţii, concurenţă 
de oligopol, avantaje sociale etc., care conduc la creşterea costurilor de pro-
ducţie şi, cel mai adesea, la creşterea preţurilor. În condiţiile rigidităţii preţurilor 
şi a salariilor echilibrul dintre cerere şi ofertă are loc prin ajustarea cantităţilor 
produse şi nu a preţurilor (atunci când cererea scade, nivelul producţiei se di-
minuează, dar cel al preţurilor se poate menţine acelaşi •sau chiar  ar creşte). 

Economiştii neokeynesişti, în analizele efectuate, au luat în considerare 
conceptul de raţionalitate economică,  J. Tobin evidenţiind că teoria keynesistă 
privind cererea de monedă este compatibilă cu un comportament individual 
raţional, iar F. Modigliani demonstrând acelaşi lucru în cazul funcţei de con-
sum. 

În condiţiile în care anticiparea efectelor politicilor economice ale statului 
afectează puternic deciziile agenţilor economici, literatura de specialitate nu 
oferă un punct de vedere unitar privind această problematică. Astfel, 
neokeynesiştii apreciază că anticipările agenţilor economici sunt constante, 
comportamentul lor desfăşurându-se în sensul urm[rit de politicile economice 
ale statului. 

M. Friedman consideră că anticipările agenţilor economici sunt adaptive, 
anticiparea nivelului oricărei variabile efectuându-se pe baza mediei ponderate 
a observaţiilor statisticilor anterioare. 

O nouă abordare a comportamentului întreprinderii este oferită de noii 
economişti clasici, teoreticieni ai anticipărilor raţionale, îndeosebi R. Lucas, T. 
Sargent şi B. Brand, a căror teză principală o constituie faptul că politicile eco-
nomice ale statului, promovate de keynesişti şi neokaynesişti, se dovedesc ine-
ficace, întrucât orice agent economic raţional le poate anticipa efectele, în spe-
cial cele privind nivelul preţurilor şi al ratei inflaţiei, iar anticipările de tip adaptiv 
ale nivelului variabilelor economice efectuate pe baze statistice (medii ponde-
rate ale valorilor realizate pe o anumită perioadă) au drept consecinţă induce-
rea în eroare a decidenţilor din întreprinderi. 

În cadrul acestei teorii, J. Muth a definit conceptul de anticipări raţionale 
conform căruia agenţii economici îşi formulează previziunile şi adoptă un anu-
mit comportament pe baza celei mai eficiente utilizări a tuturor informaţiilor dis-
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ponibile relative la o anumită variabilă, informaţii referitoare atât la serii statisti-
ce de date, cât şi, mai cu seamă, la aprecieri prospective privind politicii» eco-
nomice ale statului şi efectele probabile ale acestora1. Ipoteza anticipărilor raţi-
onale permite definirea regulilor de comportament ale întreprinderii corespun-
zător evoluţiei previzibile a economiei, în special ca urmare a politicilor econo-
mice adoptate. Instabilitatea comportamentului întreprinderii ca urmare a anti-
cipărilor raţionale ale acesteia are următoarele trei consecinţe principale asu-
pra reglării de ansamblu a economiei: face dificilă utilizarea modelelor globale 
de politică economică; poate agrava dezechilibrele prin reacţia faţă de politicile 
economiee adoptate; poate diminua sau chiar anihila efectele scontate ale in-
tervenţiilor economice ale statului. Astfel, în situaţia în care statul adoptă o poli-
tică de impulsionare puternică a cererii prin injectarea de monedă suplimentară 
(deficit bugetar, modificarea condiţiilor de acordare a creditelor) într-o primă 
etapă întreprinderile percep acest lucru ca o ameliorare de durată a vânzărilor 
fapt ce conduce la sporirea producţiei şi chiar a salariilor. Ulterior, întreprinderi-
le se confruntă cu o creştere a costurilor de producţie şi a preţurilor întrucât 
cererea reală se dovedeşte în practică a fi mult mai mică, fapt ce le determină 
ca la următoarea intervenţie a statului prin injectare monetară să anticipeze 
inflaţia. Adepţii acestei teorii consideră că anticipările raţionale ale întreprinderi-
lor garantează asigurarea echilibrului economiei în condiţiile informării exacte 
şi la timp a agenţilor economici, ale manifestării nestânjenite a legilor pieţei, 
eliminării oricărei intervenţii a statului prin intermediul cheltuielilor publice, asi-
gurării neutralităţii monedei prin politicile .monetare adoptate. 

Se poate concluziona că. atât economiştii monetarişti cât şi cei neocla-
sici consideră că politicile economice ale statului de tip keznesist destabilizea-
ză comportamentul agenţilor economici, opţiunile raţionale ale acestora fiind 
perturbate şi apreciază că numai funcţionarea corectă a mecanismelor de piaţă 
stabillrea nivelului preţurilor şi salariilor pe baza raportului dintre cerere şi ofer-
tă, asigurarea echilibrului bugetar, a neutralităţii cheltuielilor publice şi a impozi-
telor, conduc la sporirea în perspectivă a certitudinii obţinerii de profituri mari 
de către întreprinderi, astfel încât acestea sunt limitate să fabrice şi să inves-
tească mai mult. 

2.2. Comportamente economice ale întreprinderilor  
din ţări dezvoltate 

Începând cu anii 1970, în contextul şocurilor provocate de creşterea pre-
ţurilor la materiile prime şi la energie, de fluctuaţiile frecvente ale ratei de 

                                                           
1 Prin definiţie, anticiparea valorii viitoare a unei variabile este raţională dacă este egală cu 

speranţa matematică a ei, calculată pe baza tuturor informaţiilor pertinente şi disponibile: 
)( t

a
t /x~Ex φ&&&= , unde: t reprezintă timpul, E - operatorul speranţă,~ - caracterul aleatoriu 

al lui Xt, Ø - ansamblul informaţiilor pertinente. 
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schimb şi ratei dobânzii, au loc  modificări profunde în ceea ce priveşte nivelul 
şi structura cererii de produse, modificări accentuate ca urmare a accelerării 
progresului tehnic şi a creşterii gradului de internaţionalizare a activităţii între-
prinderilor, care pentru  a supravieţui trebuie să combine previziunea cu adap-
tarea, să-şi definească orientările pe termen mediu şi lung şi, în acelaşi timp, 
să dea dovadă de supleţe faţă de "surprizele” pieţei. 

Instabilitatea cererii şi ofertei în cadrul industriei datorează convergenţei 
evoluţiilor tehnologiilor de fabricaţie ale modificărilor intervenite în cererile con-
sumatorilor şi ale perturbărilor financiare şi monetare la nivel macroeconomic şi 
pe plan internaţional. Astfel, în cazul ţărilor dezvoltate industria cunoaşte un 
proces accelerat de restructurare, uneia ramuri înregistrând un declin (ca, de 
exemplu, siderurgia, construcţiile navale, industria textilă etc.), altele aflându-
se în faza de maturitate (ca, de exemplu, industriile automobilului şi medica-
mentelor), concomitent cu apariţia şi dezvoltarea unor ramuri noi purtătoare ale 
progresului tehnic (ca, de exemplu, electronica, telecomunicaţiile, biotehnolo-
gia). 

În acest context, sporeşte gradul de incertitudine şi risc privind cererea 
viitoare astfel încât întreprinderile, date fiind perspectivele pesimiste în ceea ce 
priveşte vânzarea produselor şi nivelul profitului obtenabil, dau dovada de imo-
bilism în procesul investiţional şi de reţinere în creşterea nivelului producţiei. 

Astfel, chiar în condiţiile în care există cerere de produse, întreprinderile 
manifestă reţineri în creşterea nivelului producţiei, datorită pe de o parte procu-
rării cu dificultate şi nesiguranţă a unor materii prime, materiale, semifabricate, 
echipamente, sau nesuplimentarii numărului de angajaţi (în vederea evitării su-
portării unor cotizaţii sociale aferente sau a controlului exercitat de salariaţi ca 
urmare a constituirii comitetelor de întreprindere, obligatorie atunci când există 
peste 50 de salariaţi), iar, pe de altă parte, aprecierii condiţiilor existente de 
producţie ca fiind necompetitive, putând conduce la apariţia unor riscuri finan-
ciare (ca urmare a desfăşurării necorespunzătoare a procesului de producţie), 
şi neasigurând obţinerea unui nivel suficient al profiturilor. 

Totodată, comportamentul întreprinderilor privind raportul dintre nivelul 
producţiei şi cel al preţurilor produselor este diferenţiat în funcţie de caracterul 
pieţei. De regulă, în condiţiile siguranţei asigurării factorilor de producţie nece-
sari, în cazul structurilor concurenţiale de piaţă, creşterea preţurilor incită pro-
ducătorii să-şi sporească nivelul producţiei şi al investiţiilor datorită perspectivei 
obţinerii unor profituri ridicate. În cazul pieţelor de oligopol, dominante în cea 
mai mare parte a ramurilor industriale, preţul produselor pe de o parte nu mai 
este rezultatul echilibrului dintre cerere şi ofertă, nivelul lui reflectând gradul de 
dominare exercitat de unul sau câţiva producători, iar pe de altă parte prezintă 
o flexibilitate relativ redusă ca urmare a costurilor ridicate aferente amortizării 
fondurilor fixe şi a rigidităţii nivelului salariilor. In aceste condiţii, dacă se înre-
gistrează o scădere a cererii. Întreprinderea va decide diminuarea nivelului 
producţiei şi menţinerea nivelului preţului, iar dacă are loc o creştere a cererii, 
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pentru a cărei satisfacere ar fi necesară efectuarea de investiţii, întreprinderea 
va decide într-o primă etapă •menţinerea aceluiaşi nivel al producţiei, dar creş-
terea nivelului preţului. Manifestarea de către întreprinderi a unui comporta-
ment reţinut faţă de investiţii se datorează: nesiguranţei în ceea ce priveşte 
evoluţia nivelului cererii de produse şi al profitului ca urmare a fenomenelor de 
recesiune economică existente; dificultăţii de previzionare pe termen mediu şi 
lung a nivelului cererii în condiţiile sporirii gradului de internaţionaliazare a acti-
vităţilor, amplificării progresului tehnic, a mutaţiilor intervenite în cadrul acestuia 
şl a nivelului ridicat al inflaţiei) gradului de risc datorat modificării condiţiilor 
mediuliu exterior în perioade dintre momentul deciderii asupra investiţiei şi cel 
al realizării acesteia; valorii ridicate a capitalului fix care sporeşte pericolul fie 
de a nu recupera costurile aferente amortizării acestuia, fie de a constitui fon-
duri pentru investiţii care, în viitor, se vor dovedi insuficiente datorită apariţiei 
unor noi echipamente, mai performante, dar mai scumpe şi a accentuării fe-
nomenelor de inflaţie; nivelului ridicat al ratei dobânzii pentru creditele împru-
mutate (superior celui al ratei profitului) care, pe de o parte periclitează nivelul 
profitului obtenabil, iar pe de altă parte, în condiţiile unei eventuale ineficiente a 
investiţiilor, poate conduce la insolvabilitatea întreprinderii; nivelului ridicat al 
impozitutului peprofit care afectează constituirea fondurilor pentru autofinanţa-
re; nesiguranţei procurării factorilor de producţie şi preţului ridicat al acestora; 
existenţei într-o pondere însemnată a capacităţilor de producţie neutilizate. 

Opţiunea întreprinderii privind efectuarea de investiţii poate avea la bază 
una dintre următoarele motivaţii: 

− Nivelul profitului - în situaţia în care se conturează o involuţie crescă-
toare a cererii de produse sau se urmăreşte menţinerea pe piaţă prin 
sporirea productivităţii muncii, diminuarea costurilor de producţie şi, în 
special, a celor salariale (atunci când perspectivele de vânzare se re-
strâng şi costul mâinii de lucru creşte); 

− Cucerirea unei pieţe -în situaţia în care se considera că aceasta are 
perspective de expansiune, chiar dacă într-o primă etapă nu se obţine 
profit sau nivelul acestuia este redus; 

− Păstrarea unei poziţii dominante pe o anumită piaţă• în situaţia în care 
prin dezvoltarea unor capacităţi de producţie excedentare se elimină 
pericolul fie al pătrunderii pe acea piaţă a unor noi producători, fie al 
întăririi poziţiei unor concurenţi; 

− Prestigiul întreprinderii - în situaţia în care se apreciază oportună o 
sporire a renumelui şi credibilităţii prin aspectul sediilor construite, al 
mobilierului, maşinilor utilizate etc.; 

− Ameliorarea climatului social prin construirea de locuinţe, cantine, ca-
se de odihnă, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă etc. - în situaţia în 
care o importanţă deosebită o prezintă atragerea de noi salariaţi 
şi/sau păstrarea celor existenţi. 
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În funcţie de modalităţile preconizate de politicile economice ale statului 

care au în vedere încurajarea cererii, întreprinderile manifestă diferite compor-
tamente. Astfel: 

− Sporirea veniturilor distribuite consumatorilor nu se repercutează ime-
diat, în totalitate, asupra volumului cererii în sensul sporirii acestuia 
datorită manifestării pe de o parte a tendinţei de economisire (econo-
misirea nepresupunând în mod automat efectuarea de investiţii), sau 
de procurare a unor produse din import, iar pe de altă parte a pruden-
ţei comercianţilor şi a producătorilor care, într-o primă etapă, caută 
să-şi vândă stocurile existente, şi numai pe măsura confirmării tendin-
ţei de sporire a cererii procedează la lansarea de noi comenzi de fa-
bricaţie. Totodată, în situaţia în care deşi sporeşte volumul cererii dar 
producătorii nu dispun de capacităţile de producţie necesare, sau îşi 
procură cu mare dificultate resursele, întreprinderile vor proceda la 
creşterea preţurilor, menţinându-şi acelaşi volum al producţiei; 

− Sporirea volumului investiţiilor, care prezintă avantajul că are afecte 
imediate asupra nivelului cererii. 

 Măsurile luate  în vederea facilitării efectuării de investiţii, concretizate în 
reducerea ratei dobânzii la creditele acordate, precum şi a impozitelor pe profit, 
au de regulă rezultate benefice cu excepţia situaţiilor în care se manifestă o 
criză economică importantă şi când datorită accentuării pesimismului întreprin-
derilor, este foarte dificilă trecerea economiei de la o stare de stagnare la una 
de expansiune. În acest context, un rol important revine investiţiilor publice ca-
re au efecte imediate asupra creşterii cererii dar, în condiţiile depăşirii unui 
numit nivel, prin efectul de evicţiune în acordarea creditelor, pot conduce la di-
minuarea capacităţii de finanţare a întreprinderilor private iar, prin provocarea 
unei creşteri prea puternice a cererii. pot accentua inflaţia în situaţiile de utiliza-
re deplină a capacităţilor de producţie- 

În condiţiile unor modificări importante intervenite la nivelul şi structura 
cererii de produse, întreprinderile reacţionează manifestând un comportament 
strategic în vederea stabilirii: gradului de specializare şi diversificare a activită-
ţilor (concentrare pe anumite creneluri, sectoare, tehnologii - atât în cazul do-
meniilor aflate în declin, cât şi al celor în expansiune, renunţare la unele activi-
tăţi periferice chiar dacă acestea sunt rentabile); modului de finanţare a dezvol-
tării (autofinanţare, apelare la credite, emitere sau cumpărării de acţiuni); gra-
dului de internaţionalizare a activităţilor (export, delocalizare a producţiei, coo-
perare cu alte întreprinderi situate în afara ţării). 

Agravarea situaţiei financiare a întreprinderilor, creşterea costurilor de 
producţie, atribuită de specialişti fie crizei economice, fie politicii economice a 
statului, constituie un fenomen marcant al ultimei perioade, în special după anii 
1973, conducând la scăderea ratei profitului, la creşterea gradului de îndatora-
re, la diminuarea volumului investiţiilor şi a numărului locurilor de muncă. 
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O importanţă deosebită o prezintă evidenţierea principalelor cauze care 
au condus la sporirea costurilor de producţie şi a comportamentului adoptat de 
întreprinderi în acest context. 

În practică, principalele cauze care au determinat creşterea costurilor de 
producţie sunt următoarele: 

− Sporirea costurilor salariale într-o proporţie mai însemnată decât a 
productivităţii muncii, datorată în principal: 
• creşterii cererii de produse pentru satisfacerea căreia s-a angajat 

personal suplimentar cu salarii din ce în ce mai ridicate ca urma-
re a sporirii concurenţei între producători în ceea ce priveşte 
atragerea forţei de muncă; 

• practicării de către întreprinderi a unei strategii vizând acordarea 
de salarii ridicate pentru a se evita conflictele sociale, 
considerându-se ca într-o perioadă de expansiune a cererii con-
secinţele negative ale unor întreruperi chiar temporare a fabrica-
ţiei sunt mult mai importante decât cele rezultate din creşterea 
costurilor de producţie, care se apreciază ca pot fi contrabalansa-
te printr-un volum sporit al vânzărilor, eventual la preţuri mai ridi-
cate; 

• manifestării tendinţei de omogenizare a standardelor de viaţă ca-
re în condiţiile organizării rigide a pieţei muncii, existenţei la nivel 
naţional a unor organizaţii sindicale puternice, conduce la solici-
tarea majorării salariilor atât în cazul întreprinderilor din cadrul 
sectoarelor deschise (supuse concurenţei internaţionale), unde 
de regulă sporurile de salarii sunt corelate cu cele ale productivi-
tăţii muncii, cât şi în cazul celor din cadrul sectoarelor "protejate"; 

• măririi ponderii cotizaţiilor sociale plătite de întreprindere pentru 
finanţarea fondurilor de asistenţă, de şomaj, situaţie amplificată 
ca urmare a agravării crizei economice, a sporirii numărului şo-
merilor,- chiar în condiţiile în care nivelul salariilor acordate mun-
citorilor nu a înregistrat creşteri . 

− Sporirea cheltuielilor financiare ale întreprinderii datorată: 
• aplicării politicilor monetare restrictive în urma cărora întreprinde-

rile plătesc pentru creditele primite rate ridicate ale dobânzii, 
diminuându-se capacitatea lor de autofinanţare; 

• aplicării politicii valutare (prin care se are în vedere devalorizarea 
monedei naţionale), modificării ratelor de schimb în urma cărora 
creşte preţul produselor importate, preţ prin care de multe ori, se 
propagă inflaţia existentă în alte ţări. 

− Creşterea preţurilor energiei, materiilor prime şi, în special, a petrolu-
lui, procurate din import, care are efecte imediate şi de durată asupra 
costurilor de producţie (în condiţiile în care nevoia de energie este pu-
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ţin compresibilă pe termen scurt), producându-se totodată şi o detur-
nare a unei părţi a cererii interne îa profitul altor ţari fapt ce accentu-
ează fenomenele de recesiune, deteriorează balanţa de plăţi, condu-
când în final la adoptarea de către guvern a unor politici monetare re-
strictive de austeritate în vederea diminuării importurilor. 

Pentru a face faţă sporirii costurilor de producţie întreprinderile au acţio-
nat în diverse modalităţi adoptând simultan sau separat, pe perioade mai lungi 
sau mai scurte de timp, următoarele decizii: 

A. - Repercutarea creşterii costurilor de producţie asupra preţurilor pro-
duselor executate, fapt ce a condus la sporirea inflaţiei dar, mai ales, a recesi-
unii economice, în condiţiile în care: 

• ritmul de creştere a masei monetare fiind lent, iar accelerarea vitezei 
de rotaţie a monedei fiind dificil de realizat în condiţiile unei rate redu-
se a inflaţiei, o parte a producţiei fabricate la noile preţuri a rămas ne-
vândută, sporind stocurile şi amplificând şomajul; 

• deficitul balanţei de plăţi s-a amplificat ca urmare a sporirii costurilor 
de producţie datorită pe de o parte măririi preţurilor importurilor din 
unele ţări, care însă nu au cumpărat la rândul lor produse din ţara im-
portatoare, astfel încât o serie de întreprinderi nu au putut să-şi vândă 
producţia fabricată, iar pe de altă parte, sporirii nivelului salariilor, dar 
orientării puterii de cumpărare suplimentare rezultate spre achiziţiona-
rea de produse importate; 

• trecerea forţei de muncă disponibilizate de la întreprinderile care au 
cunoscut creşteri brutale ale costurilor de producţie, către întreprinde-
rile care beneficiază de expansiunea cererii de produse, a avut loc cu 
mare dificultate datorita rigidităţilor sectoriale (ca urmare a costului ri-
dicat al ieşirii de pe o anumită piaţă, a cheltuielilor însemnate şi a du-
ratei mari de timp aferente reconversiei forţei de muncă), 
constituindu-se pe anumite perioade de timp, de regulă destul de 
mari, "grupe" de şomeri "prizonieri" ai unui sector de activitate, greu 
de resorbit; 

• puterea de cumpărare reală a agenţilor economici s-a diminuat influ-
enţând negativ volumul cererii de produse. 

Se cuvine subliniat faptul că, într-o economie deschisă către schimburile 
economice internaţionale, o repercutare a creşterii costurilor de producţie asu-
pra preţurilor, superioară celei practicate de concurenţii din străinătate, antre-
nează în scurt timp o deteriorare a balanţei comerciale şi/sau o devalorizare a 
monedei naţionale conducând ulterior la aplicarea de către stat a unor politici 
economice de austeritate, care deşi într-o primă etapă reuşesc să stăpânească 
inflaţia, au drept rezultat îa final amplificarea fenomenelor recesioniste, menţi-
nerea şomajului la un nivel relativ ridicat. 

B. - Creşterea gradului de îndatorare ca urmare a apelării la credite ban-
care pentru activitate curentă (satisfacerea unor revendicări salariale, achiziţio-
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narea de materii prime, materiale etc. în condiţiile măririi preţurilor acestora, 
realizarea unor stocuri de produse), ceea ce conduce la sporirea costurilor de 
producţie, la diminuarea capacităţii de investiţii prin reducerea nivelului profitu-
lui realizat ca urmare a plăţii unor rate reale pozitive ale dobânzii. Creşterea 
ratei dobânzii devine un motor al inflaţiei pe măsură ce sporirea gradului de 
îndatorare a întreprinderii joacă un rol din ce în ce mai important pentru desfă-
şurarea activităţii acesteia. În practică, pe măsura creşterii gradului de îndato-
rare, se limitează libertatea de acţiune a întreprinderilor, conducătorii acestora 
adoptând un comportament "timorat"tcu repercusiuni asupra spiritului 
deiniţiativă, a luării deciziilor în condiţii de risc, indispensabile pentru asigura-
rea expansiunii. Chiar în condiţiile unui comportament ofensiv al managerilor 
întreprinderilor, acesta este limitat de către bănci fie prin reducerea efectivă a 
creditelor acordate, fie numai prin ameninţarea cu aceasta. De regulă, creşte-
rea gradului de  îndatorare, reducerea ratei de investiţii, conduce la diminuarea 
progresivă a competitivităţii întreprindederii ca urmare a îmbătrânirii aparatului 
productiv, cu implicaţii negative în perspectivă chiar vizând supravieţuirea 
acesteia. În ceea ce priveşte efectele pozitive ale creşterii gradului de îndatora-
re asupra relansării economiei acestea sunt condiţionate de capacitatea apara-
tului productiv al întreprinderilor producătoare de a satisface cererile suplimen-
tare apărute pe piaţă: dacă producţia poate fi crescută rapid şi cu preţuri com-
petitive are loc o accelerare a creşterii economice; în situaţia în care capacităţi-
le de producţie sunt insuficiente, lipsite de flexibilitate sau necompetitive, ex-
pansiunea cererii de produse are un efect inflaţionist. 

C. - Reducerea profiturilor realizate ca urmare a creşterii costurilor de 
producţie şi a necesităţii menţinerii unui anumit nivel al preţurilor produselor 
pentru a face faţă concurenţei. În aceste condiţii se diminuează volumul inves-
tiţiilor ca urmare a reducerii profitului, a capacităţii de autofinanţare a întreprin-
derii şi a scăderii interesului pentru efectuarea  de noi investiţii de către alte 
întreprinderi datorită ratei reduse a profitului obtenabil. 

D. - Reducerea numărului locurilor de auncă ca urmare: în special a 
creşterii nivelului salariilor, decizie adoptată în final, de regula atunci când prin 
celelalte modalităţi de acţiune nu s-au obţinut rezultatele scontate. În condiţiile 
în care costul mâinii de lucru devine tot mai ridicat în raport cu cel al capitalului, 
întreprinderea caută să-şi dezvolte investiţiile care să-i asigure creşterea pro-
ductivităţii şi economisirea muncii, substituind astfel forţa de muncă cu capita-
lul, fapt ce conduce la accentuarea şomajului. 

Începând cu anii 1980, modificările sensibile intervenite în politicile eco-
nomice şi în comportamentul întreprinderilor au permis acestora să-şi amelio-
reze situaţia financiară. Scăderea costului energiei şi al aateriîlor prime pe de 
o- parte, a costurilor salariale ca urmare a măsurilor luate privind dezindexarea 
salariilor cu preţurile pe de altă parte, precum şi măsurile fiscale destinate să 
favorizeze investiţiile au condus la o redresare a profitului întreprinderilor, a 
situaţiei lor financiare. Se cuvine subliniat totuşi că, redemararea investiţiilor se 
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efectuează cu "timiditate",comportamentul întreprinderilor fiind de tip pasiv îa 
condiţiile în cărei conjunctura privind cererea, în special cea internaţională, es-
te nefavorabilă; cea mai mare parte a profiturilor obţinute sunt destinate plăţii 
datoriilor contractate; rentabilitatea plasamentelor financiare pe termen scurt s-
a dovedit a fi mult mai mare decât rentabilitatea capitalului fizic, întrucât investi-
ţiile au fost orientate în principal spre raţionalizarea producţiei; substituirea for-
ţei de muncă conduce la un grad ridicat de capitalizare în fonduri fixe. 

Practica ţărilor dezvoltate a evidenţiat faptul că scăderea costurilor de 
producţie, în special, a celor salariale, nu a provocat în toate cazurile relansa-
rea activităţii, ci a avut drept efect imediat diminuarea veniturilor disponibile 
pentru consum şi accentuarea fenomenelor de recesiune. De asemenea, scă-
derea costurilor de producţie nu conduce la reducerea imediată a preţurilor 
produselor, deoarece fiecare întreprinzător caută mai întâi să-şi vândă la preţu-
rile vechi stocurile fabricate înainte de scăderea costurilor şi aşteaptă ca efec-
tul scontat în ceea ce priveşte sporirea cererii să se confirme în timp, întrucât, 
într-o primă etapă, diminuarea veniturilor provoacă micşorarea cererii de pro-
duse. De regulă, întreprinzătorii manifestă tendinţa de a avea în vedere în prin-
cipal nivelul previzibil al cererii de produse şi prin prisma acestuia acordă inte-
res şi reducerii costurilor de producţie, astfel încât dacă se prevede o creştere 
a cererii se acceptă cu uşurinţă o creştere a costurilor de producţie, iar în caz 
contrar, diminuarea costurilor nu se consideră o soluţie suficientă, producătorii 
devenind "pesimişti" în ceea ce priveşte prezentul şi viitorul  activităţii producti-
ve şi promovării investiţiilor. 

În general, întreprinderile sunt cu atât mai înclinate  să accepte revendi-
cările salariale cu cât au siguranţa că pot să-şi crească preţurile produselor 
vândute pentru a-şi putea menţine un anumit nivel al profitului sau pot să obţi-
nă credite cu rate ale dobânzii scăzute. În condiţii de inflaţie întreprinderile vor 
reacţiona negativ faţă de revendicările salariale atunci când nu dispun de lichi-
dităţile necesare datorită faptului că salariile mărite se plătesc înainte de obţi-
nerea unor venituri suplimentare rezultate în urma măririi preţurilor produselor 
(în practică, întreprinderile producătoare acordă ca un credit beneficiarilor, po-
sibilitatea de a achita contravaloarea produselor după cel puţin trei luni de la 
achiziţionarea acestora), iar băncile nu le acordă creditele solicitate până la 
achitarea de către beneficiari a facturilor corespunzătoare noilor preţuri. 

* 
* * 

Aspectele prezentate privind comportamentul întreprindederilor din ţările 
dezvoltate au permis desprinderea următoarelor •concluzii pe care le apreciem 
utile, necesar de luat în considerare la evidenţierea atât a modului în care acţi-
onează societăţilor comerciale pe acţiuni în relaţiile cu ceilalţi agenţi economici 
în perioada de tranziţie, cât şi a cerinţelor care trebuie îndeplinite în vederea 
transformării societăţilor comerciale din ţara noastră în agenţi esenţiali ai eco-
nomiei de piaţă: 
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- În condiţiile coexistenţei structurilor de piaţă de oligopol cu cele concu-
renţiale şi chiar de monopol, modul în care acţionează societăţile comerciale 
este foarte diferit, nefiind posibilă elaborarea unui model unic de comportament 
tipic al întreprinderii. Aceasta, cu atât mai mult cu cât în ceea ce priveşte pieţe-
le de oligopol acestea sunt extrem de diversificate, putându-se afirma că ele nu 
mai sunt guvernate prin mecanisme de piaţă ci prin strategii de firmă, iar în ca-
zul pieţelor concurenţiale, în practică, întreprinderile nu utilizează conceptele 
analizei marginalistă atunci când îşi fundamentează deciziile privind nivelurile 
producţiei, costurilor, salariilor etc. 

- Obiectivele urmărite de către societăţile comerciale sunt foarte diversi-
ficate în funcţie de natura relaţiilor stabilite între proprietari şi manageri, între 
aceştia din urmă şi diferitele grupuri de salariaţi din întreprindere, astfel încât în 
practică se manifesta următoarele situaţii: 

• Atunci când managerii sunt totodată acţionari importanţi ai întreprin-
derii, sau sunt strâns controlaţi de principalii acţionari, obiectivul ur-
mărit îl reprezintă maximizarea profitului, în condiţiile în care accepţi-
unea dată noţiunii de profit poate fi: rata profitului calculată pe baza 
costurilor de producţie; rata profitului calculată pe baza capitalului in-
vestit de proprietari; profitul pe termen scurt; profitul pe termen lung; 
maximizarea cursului la bursă al acţiunilor, ceea ce reprezintă cel mai 
bine interesul acţionarilor în cazul societăţilor comerciale cotate la 
bursă; 

• În cazul firmelor manageriale, caracterizate printr-un acţionariat dis-
persat şi puţin organizat, obiectivele urmărite sunt în principal: obţine-
rea unor rate cât mai mari ale arestării, profiturile fiind în general, mai 
mici decât în cazul firmelor controlate de proprietari; alocarea unei 
părţi cât mai însemnate din profit pentru dezvoltare în timp, 
urmărindu-se într-o mai mică măsură distribuirea de dividende; modi-
ficarea nesemnificativă a profitului de la an la an şi menţinerea cursu-
lui la bursă la un astfel de nivel încât să fie îndepărtat riscul preluării 
controlului de către alte societăţi prin ofertă publică de cumpărare a  a 
acţiunilor. Este de menţionat faptul că în condiţiile în care cursul la 
bursă şi rata de creştere a întreprinderii sunt invers proporţionale, ac-
ţionarii, fiind interesaţi în primul rând de nivelul cursului la bursă al ac-
ţiunilor lor, optează pentru vânzarea acestora atunci când apreciază 
că gradul de autofinanţare este prea ridicat iar dividendele prea mici, 
şi/sau gradul de îndatorare este prea mare. Pentru manageri scăde-
rea cursului la bursă a acţiunilor prezintă mai multe inconveniente: 
pierderea prestigiului întreprinderii, limitarea dezvoltării acesteia ca 
urmare a sporirii dificultăţii finanţării prin emisiunea de noi acţiuni, şi 
pierderea controlului asupra întreprinderii; 
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• În cazul în special al întreprinderilor de dimensiuni mari există mai 

multe obiective rezultate în urma negocierilor dintre manageri şi di-
versele grupuri de salariaţi şi dintre acestea din urmă. 

- Politicile economice ale statului care urmăresc încurajarea cererii glo-
bale au un efect destabilizator asupra comportamentului întreprinderilor, deoa-
rece acestea anticipând sporirea inflaţiei nu-şi mai propun să acţioneze în ve-
derea creşterii nivelului producţiei şi investiţiilor. În acelaşi timp, politicile mone-
tariste restrictive, prin reducerea posibilităţilor de refinanţare a întreprinderilor 
ca urmare a creşterii, în special, a ratei dobânzii nu au reuşit să conducă la 
modificarea comportamentului întreprinderilor, în sensul restructurării propriei 
lor activităţi în vederea sporirii rentabilităţii datorită în principal, rigidităţii mani-
festate pe piaţa forţei de muncă privind ajustarea salariilor. Reducerea impozi-
tului pe profit şi a ratei dobânzii nu sunt în măsură să conducă la relansarea 
activităţii întreprinderilor în condiţiile incertitudinii privind desfacerea producţiei, 
obţinerea profitului şi asigurarea unor factori de producţie, precum şi a mani-
festării unei puternice presiuni în vederea creşterii salariilor. 

În prezent, în ţările dezvoltate se accentuează asupra necesităţii trans-
formării relansării pe termen scurt într-o creştere economică de durată, în acest 
sens, preconizându-se strategii de politică economică elaborate pe baza com-
binării politicilor conjuncturale de stabilizare cu cele structurale, avându-se ast-
fel în vedere evoluţiile pe termen mediu şi lung ale economiei. 

2.3. Comportamente economice ale societăţilor comerciale  
pe acţiuni în perioada de tranziţie 

2.3.1. Modificări ale mediului exterior al întreprinderii şi răspunsuri 
ale acesteia 

Una din problemele fundamentale ale procesului de tranziţie o reprezintă 
schimbarea comportamentului întreprinderilor, transformarea lor în agenţi 
esenţiali ai economiei de piaţă, aflarea modalităţilor de incitare a acestora în 
vederea relansării producţiei şi a procesului investiţional. 

În acest sens, „reforma întreprinderii – care necesită creşterea răspunde-
rii la toate nivelurile, definirea şi schimbarea proprietăţii şi reforma manage-
mentului – este inima procesului de transformare”1 – şi presupune parcurgerea 
a două faze, restructurarea şi privatizarea, opiniile specialiştilor diferind în ceea 
ce priveşte ordinea de prioritate a lor. Având în vedere faptul că procesul de 
privatizare s-a estimat a fi de durată în ţările est-europene aflate în perioada de 
tranziţie la economia de piaţă, deci şi în ţara noastră, prima etapă în procesul 
reformei întreprinderii a reprezentat-o „corporatizarea”, transformarea între-

                                                           
1 S. Fischer, A. Gelb, “The Process of  Socialist Economic Transformation” în Journal of 

Perspectives, vol. 5, nr.4, 1991, pag. 91-105 
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prinderilor în societăţi comerciale pe acţiuni, acostarea lor de sub controlul di-
rect al ministerelor de ramură şi acordarea unei autonomii depline în exercita-
rea atribuţiilor şi competenţelor revenite, astfel încât să poată acţiona ca agenţi 
economici de piaţă1. De asemenea, trecerea de la un sistem de planificare 
centralizată la economia de piaţă necesită efectuarea unor reforme profunde în 
structurile economice, financiare şi instituţionale din fiecare ţară în vederea 
creării pe baze concurenţiale a pieţelor bunurilor şi serviciilor, capitalului şi 
muncii şi punerii la punct a unor instrumente noi pentru conceperea şi aplica-
rea politicilor macroeconomice. 

Acest lucru presupune: 
− stabilirea pe baze concurenţiale a nivelurilor preţurilor, salariilor, rate-

lor dobânzii şi descentralizarea procesului de luare a deciziilor la nivel 
de întreprindere;  

− acordarea unui loc central creării pieţei financiare ca mijloc principal 
de intermediere între economisire şi investiţii; 

− constituirea unui sector bancar independent care să vegheze astfel 
încât întreprinderile să-şi poată desfăşura activitatea în mod cores-
punzător, să asigure posibilităţi de finanţare pentru întreprinderile 
promiţătoare şi să penalizeze pe cele care înregistrează pierderi; 

− punerea în funcţiune a unui cadru juridic clar prin care să se regle-
menteze administrarea afacerilor şi să se fixeze normele minime pen-
tru protecţia consumatorilor, a celor ce fac economii şi a muncitorilor; 

− luarea măsurilor capabile să favorizeze concurenţa atât între între-
prinderile din ţară cât şi între acestea şi cele din străinătate; 

− privatizarea, transferul întreprinderilor de stat în sectorul privat, pro-
blemă deosebit de spinoasă în ceea ce priveşte alegerea metodei ca-
re ar fi cea mai eficace, mai echitabilă şi mai uşor de realizat din 
punct de vedere administrativ. 

În ţara noastră au fost adoptate o serie de măsuri privind transformarea 
întreprinderilor în societăţi comerciale, liberalizarea preţurilor, a tranzacţiilor şi 

                                                           
1 În acest sens, în ţara noastră au fost emise şi aprobate: Legea nr. 15/1990 referitoare la 

reorganizarea întreprinderilor de stat în societăţi comerciale sau regii autonome; Legea nr. 
31/1990 privind tipurile de societăţi comerciale, formele lor de organizare şi funcţionare, 
modalităţile şi condiţiile de constituire şi de lichidare; Legea nr.58/1991 privind privatizarea 
societăţilor comerciale cu capital de stat; Legea nr.78/1992 pentru modificarea art. 212 din 
Legea nr. 31/1990, prin care se clarifică relaţia de reprezentare a intereselor capitalului de 
stat, întemeind-o pe contractul de mandat; Legea nr. 66/1993 a contractului de manage-
ment. Totuşi, deşi s-a realizat schimbarea statutului formal al întreprinderilor de stat, sunt 
de menţionat unele elemente neclare în ceea ce priveşte dreptul de proprietate (Legea nr. 
15/1990 stipulează că regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat sunt 
proprietare ale activelor, situaţie care favorizează “privatizarea spontană”), precum şi exis-
tenţa unui număr prea mare de regii autonome, chiar şi în cazul activităţilor cu pronunţat 
caracter comercial.  
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a comerţului exterior, convertibilitatea parţialăa leului, reforma bancară şi a im-
pozitelor, crearea cadrului instituţional în vederea privatizării sectorului public. 
Concomitent, politicile economice ale statului au urmărit asigurarea stabilizării 
economiei, preconizându-se măsuri în vederea reducerii presiunii cererii – 
considerată ca principala cauză a inflaţiei, creşterii nivelului ratelor dobânzii 
pentru împrumuturi acordate de bănci, controlării stricte a masei monetare, 
menţinerii deficitului bugetar în limite riguros controlabile şi a unui raport subu-
nitar între creşterile veniturilor băneşti ale populaţiei şi ale salariilor. 

În acest context, o problemă deosebită o reprezintă evidenţierea, pe de o 
parte, a măsurii în care politicile de stabilizare macroeconomică, desfăşurarea 
procesului de reformă economică, în general, şi cea a întreprinderilor, în speci-
al, au influenţat nivelul realizat al producţiei şi al eficienţei economice şi au 
condus la modificarea comportamentului întreprinderilor în etapa de 
corporatizare, iar pe de altă parte, a impactului acestora asupra modului în ca-
re vor acţiona agenţii economici în faza de privatizare. În acest sens, analizele 
efectuate au vizat două planuri, într-o primă etapă cel al ansamblului industriei 
şi al ramurilor acesteia, şi ulterior cel al întreprinderii. 

Astfel, după anul 1989, rezultatele economice obţinute pe ansamblul in-
dustriei s-au dovedit a fi necorespunzătoare, amplificându-se fenomenele de 
criză manifestate încă din anii 80: nivelul producţiei şi al investiţiilor a cunoscut 
an de an diminuări sensibile în cazul tuturor ramurilor, care înregistrează astfel 
însemnate excedente de capacităţi (Anexa 2); nivelul preţurilor produselor a 
cunoscut creşteri spectaculoase, dezvoltându-se puternice tensiuni inflaţioniste 
(Anexa 3); numărul salariaţilor a înregistrat scăderi nesemnificative în majorita-
tea ramurilor (Anexele 4a şi 4b); puterea de cumpărare s-a diminuat conside-
rabil. Se cuvine subliniat faptul că rezultate asemănătoare s-au semnalat şi în 
cazul Poloniei, Cehoslovaciei şi Ungariei, care în primii ani ai reformei au înre-
gistrat scăderi sensibile ale PIB şi, în special, ale producţiei industriale (de cca 
35%). Astfel, în Polonia, studiile efectuate de D. Lipton şi J. Sachs1 (în anul 
1991) au evidenţiat că în 1990 faţă de 1989 (Anexa 5): producţia industrială a 
scăzut în toate ramurile în medie cu cca 24%, fenomen mai accentuat în indus-
triile textilă, îmbrăcăminte, pielărie, porţelanului şi produselor de sticlă, datorită 
concurenţei puternice a produselor similare importate; numărul locurilor de 
muncă s-a diminuat într-o proporţie mai mică decât nivelul producţiei, fapt ex-
plicat prin nivelul scăzut al productivităţii muncii; preţurile au crescut în medie 
cu 858%, sporind mai puţin în industria uşoară datorită manifestării concurenţei 
produselor importate şi mai mult în industria grea şi a energiei; profiturile au 
scăzut în medie cu 80%, mai accentuat în cazul industriei uşoare; câştigurile 
reale au scăzut în medie cu 34%2.  
                                                           
1 D. Lipton şi J. Sachs, Treating a Market Economy în Eastern Europe: The Case of Poland, 

Brookings Papers on Economic Activity, vol. 1, 1991  
2 S. Estrin, Phare, Firms in transition: modelling enterprise adjustment, Discussion paper nr. 

89, july 1992, Centre for economic performance, London 
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În ţările aflate în tranziţie, atât producţia cât şi cererea internă au înregis-
trat scăderi, oferta de produse variind în funcţie de gradul de dependenţă ex-
ternă în asigurarea resurselor materiale (în principal cazul petrolului). La 
această situaţie au contribuit şi pierderea unor importante pieţe externe (în 
special cele din fostele ţări socialiste) precum şi diminuarea activităţii în dome-
niul construcţiilor (industriale şi civile), datorată politicilor bugetare restrictive, 
imobilismului manifestat de întreprinderi şi diminuării veniturilor reale ale popu-
laţiei. În această perioadă de tranziţie spre piaţă, întreprinderile, deşi li s-a 
acordat autonomia deplină, nu au trecut la relansarea producţiei şi a investiţiilor 
în condiţiile în care se manifestă incertitudinea cu privire la viitorul lor, prefe-
rând să-şi utilizeze mijloacele de care dispun pentru constituirea de stocuri de 
produse finite sau de materii prime, materiale etc. şi pentru acordarea de salarii.    

Liberalizarea preţurilor în aceste ţări a condus la mărirea substanţială a 
lor, ele nereflectând echilibrul dintre cerere şi ofertă stabilit pe baze concuren-
ţiale, în special, datorită existenţei într-o proporţie însemnată a monopolurilor 
producătorilor. 

În explicarea situaţiei economice existente, s-a considerat fie că eficaci-
tatea politicilor de stabilizare macroeconomică aplicate a fost diluată datorită 
comportamentului necorespunzător al agenţilor economici - neadaptat econo-
miei de piaţă, indisciplinei financiare a acestora, fie că efectele instrumentelor 
politicilor bugetare, fiscale, monetare, valutare au fost puternic limitate datorită 
necorelării unor măsuri vizate prin acestea, promovării insuficiente a concuren-
ţei şi ritmului lent de desfăşurare a procesului de reformă a întreprinderii. 

Pe baza analizării, într-o primă etapă, a unor informaţii şi date referitoare 
în special la ansamblul industriei şi la ramurile acesteia considerăm că, în ţara 
noastră, unele măsuri adoptate la nivel macroeconomic chiar dacă erau nece-
sare procesului de tranziţie, au contribuit la destabilizarea comportamentului în-
treprinderilor, la obţinerea unor rezultate economice necorespunzătoare. Astfel: 

- Renunţarea bruscă la sistemul centralizat al economiei, la cel de orga-
nizare a industriei, la instrumentele de comandă administrativă s-a efectuat în 
condiţiile în care pe de o parte implementarea pârghiilor şi instrumentelor spe-
cifice economiei de piaţă s-a constatat a fi un proces de durată, iar pe de altă 
parte, factorii de decizie din întreprindere şi, în special, conducătorii acestora 
nu s-au dovedit suficient de pregătiţi, activi şi flexibili să acţioneze corespunză-
tor noilor cerinţe1. 
                                                           
1 Într-o primă etapă, conducătorii întreprinderilor au fost obligaţi să ia decizii majore privind 

gestionarea unor resurse deosebit de importante fără ca în prealabil să fie statuate relaţiile 
dintre stat – ca unic proprietar şi directori – ca administratori, dintre aceştia şi salariaţi, să 
fie precizate atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile managerilor. Totodată, este de 
semnalat faptul că, pe de o parte, se manifestă o anumită lipsă de profesionalism mana-
gerial, determinată uneori de insuficienţa cunoştinţelor la nivelul cadrelor de conducere din 
ţările dezvoltate sau de lipsa confruntării nemijlocite cu realităţile economiei de piaţă, iar 
pe de altă parte, s-a menţinut un comportament inerţial în virtutea obişnuinţei de a acţiona 
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- Aflarea într-o fază incipientă a demarării restructurării industriei, refor-

mei întreprinderii şi, în special, a privatizării societăţilor comerciale în situaţia în 
care reforma cadrului instituţional se înscrie într-un stadiu relativ avansat şi tot-
odată în care, la nivel macroeconomic, se operează cu instrumente monetare, 
bugetare, fiscale specifice unei economii de piaţă. Perpetuarea, în linii mari, a 
vechilor structuri ale industriei (Anexa 6) fără a se lua în considerare de către 
agenţii economici a modificărilor intervenite, în special, în nivelul şi structura 
cererii externe şi în ceea ce priveşte sensul actual al unor fluxuri comerciale 
internaţionale (în special ca urmare a dezintegrării CAER-ului) a contribuit la 
menţinerea unei puternice dependenţe faţă de importurile de materii prime şi 
energie, având însemnate repercusiuni negative asupra relansării producţiei şi 
a echilibrării balanţei de plăţi externe. 

- Politicile de stabilizare macroeconomică şi, în special, cele monetare 
restrictive nu au reuşit să stopeze accentuarea marilor dezechilibre ca de 
exemplu, inflaţia şi şomajul şi s-au dovedit a nu fi în măsură să asigure relan-
sarea producţiei care presupune şi utilizarea simultană a unor politici de stimu-
lare a ofertei. 

Se cuvine evidenţiat faptul că măsurile adoptate în vederea stăpânirii in-
flaţiei pe baza sporirii ratei dobânzii nu au constituit un cadru adecvat în vede-
rea sporirii competitivităţii produselor destinate exportului, ca urmare a 
nefacilitării accesului întreprinderilor la credite. Totodată, politicile monetare 
restrictive aplicate nu au avut efectul scontat, de modificare a comportamentu-
lui întreprinderilor, în sensul obligării acestora să-şi restructureze activitatea şi 
să-şi redemareze producţia şi investiţiile, întrucât pe de o parte aceasta presu-
pune resurse financiare însemnate, de care agenţii economici nu dispun, iar, 
pe de altă parte majoritatea factorilor de decizie au dat dovadă de rutină în 
procesul de conducere, de obişnuinţă de a lucra în sistemul de comenzi cen-
tralizate, de suspiciune faţă de iniţiativa privată. În practică, nerealizându-se 
restructurarea activităţii întreprinderilor şi eliminarea prin selecţie naturală a 
celor nerentabile, s-a amplificat şocul reformei economice, mărindu-se costurile 
tranziţiei. Este de semnalat faptul că rezultatele necorespunzătoare ale politici-
lor monetare restrictive sunt datorate şi unui sistem bancar insuficient dezvol-
tat, care nu dispune de capitalul şi de instrumentele necesare în vederea exer-
citării unui control riguros asupra activităţii firmelor. 

- Derularea etapizată a procesului de liberalizare a preţurilor, necorelarea 
acestuia cu asigurarea convertibilităţii leului a condus la sporirea inflaţiei în 
condiţiile în care stabilirea preţurilor nu are loc pe baze concurenţiale, iar pre-
siunea pe piaţa internă a producătorilor externi este, în multe domenii, încă ne-
semnificativă. Totodată, liberalizarea preţurilor în condiţiile existenţei unei ofer-
te rigide nu a contribuit la incitarea întreprinderilor în vederea relansării produc-

                                                                                                                                                    
ca executanţi sub imperiul unor dispoziţii, orientări indicative şi sarcini primite de la nivelu-
rile ierarhice superioare.  
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ţiei şi a investiţiilor şi nu a permis acestora constituirea fondurilor financiare ne-
cesare în vederea restructurării activităţii (nivelul profitului diminuându-se), de-
oarece, deşi în condiţiile lipsei concurenţei producătorii pot să-şi stabilească un 
nivel ridicat al preţurilor, costurile de producţie sporesc ca urmare a presiunilor 
salariale, a nivelului ridicat al ratelor dobânzii şi a creşterii preţurilor componen-
telor şi în special, a materiilor prime importate. 

- Aplicarea unei politici monetare restrictive în condiţiile în care, practic, 
nu s-a demarat restructurarea industriei, precum şi stabilirea cursului de 
schimb fără a se lua în considerare raportul real dintre cererea şi oferta de va-
lută au condus, pe de o parte, la diminuarea substanţială a lichidităţilor între-
prinderilor (fenomen extrem de îngrijorător avându-se în vedere sporirea preţu-
rilor imputurilor), la utilizarea arieratelor ca sursă ieftină de credit şi la apariţia 
blocajului financiar (în condiţiile existenţei unei integrări excesive pe filiera de 
producţie, insolvabilitatea întreprinderilor din aval se propagă şi în cazul celor 
aflate în amonte), iar pe de altă parte la constituirea între întreprinderi a unei 
pieţe valutare ad-hoc având un curs de schimb mai mare decât cel stabilit pe 
piaţa oficială (de multe ori întreprinderile preferând să-şi amâne plata către fur-
nizorii interni pentru a putea achiziţiona valută forte de la alte întreprinderi).    

În concluzie, se poate afirma că, în ţările aflate în perioada de tranziţie, 
politicile de stabilizare macroeconomică au avut efecte diferenţiate ca amplitu-
dine dar, în general, limitate asupra ajustării structurale, inflaţia rămânînd ridi-
cată, şomajul crescând rapid, în timp ce ratele de creştere ale PIB şi, în speci-
al, ale producţiei industriale sunt negative (Anexa 7). Decalajele existente între 
obiectivele propuse şi rezultatele obţinute prin aplicarea politicilor macroeco-
nomice se datorează următorilor factori: 

− disfuncţionalitatea existentă pe pieţele capitalului şi a muncii, care a 
avut drept rezultat, în urma modificării preţurilor relative, obţinerea 
unor costuri de ajustare cu mult mai ridicate decât s-a prevăzut (pieţe-
le financiare, infrastructurile bancare şi financiare sunt puţin dezvolta-
te, iar piaţa muncii este lipsită de mobilitate datorită foartei puternice 
rigidităţi a structurilor industriale); 

− importanţa prioritară acordată stabilizării macroeconomice şi, într-o 
mai mică măsură, conectării acesteia cu ajustarea sectorială şi micro-
economică (în aceste condiţii întreprinderile au căutat să limiteze in-
fluenţa constrângerilor politicilor bugetare şi monetare restrictive prin 
practicarea acordării de credite interîntreprinderi); 

− ritmul lent al privatizării întreprinderilor existente, în condiţiile în care 
întreprinderile private nou înfiinţate sunt caracterizate printr-un nivel 
redus de capitalizare şi întâmpină o serie de dificultăţi în asigurarea 
resurselor financiare şi materiale (în practică se perpetuează o dez-
voltare duală, fără să se realizeze o adevărată osmoză între sectorul 
întreprinderilor de stat şi cel al micilor întreprinderi private, acestea 
din urmă, datorită ratei ridicate a profitului, fiind orientate spre comerţ 
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şi mai puţin spre industrie, unde rentabilitatea este mult mai redusă şi 
riscurile mult mai ridicate)1. 

* 
* * 

Literatura de specialitate2 şi practica ţărilor aflate în perioada de tranziţie 
au evidenţiat faptul că dezvoltarea comportamentului de piaţă al întreprinderilor 
reprezintă un factor esenţial al succesului reformei economice, aplicarea mo-
delelor de tranziţie preconizate caracterizându-se prin următoarele aspecte: 

- Instaurarea rapidă a mecanismelor de piaţă, crearea instituţiilor necesa-
re, dereglementarea activităţilor, asigurarea liberei intrări şi ieşiri pe piaţă, dez-
voltarea constrângerii monetare, instaurarea unui sistem fiscal adecvat vor 
obliga sectorul de stat, puternic concurat, să se restructureze sub presiunea 
competiţiei, iar managerii întreprinderilor, pe parcursul unui proces de încercări 
şi erori, vor asigura gestiunea eficientă a firmelor în noul mediu economic. 

Aplicarea acestui model s-a dovedit a fi dificil de realizat şi costisitoare 
din punct de vedere social datorată pe de o parte restricţiilor financiare şi ma-
nageriale existente la nivel de întreprinderi iar, pe de altă parte, şocului ajustării 
care conduce la apariţia bruscă a unui şomaj masiv. Singurul aspect pozitiv al 
acestui model l-ar constitui diminuarea rapidă a sectorului de stat şi falimenta-
rea întreprinderilor nerentabile, efecte puternic contracarate de accentuarea 
importantă a recesiunii economice şi de impactul negativ în ceea ce priveşte 
locurile de muncă, mai ales în zonele în care există o singură industrie aflată în 
stare de faliment. 

În ţara noastră, punerea în practică a acestui model în anii 1990 şi 1991, 
nu a condus la rezultatele scontate, întreprinderile netrecând la restructurarea 
propriei activităţi. 

- Constituirea câtorva holdinguri financiare având drept obiectiv privatiza-
rea şi restructurarea întreprinderilor componente. Această modalitate este justi-
ficată faţă de cea anterioară prin aceea că: privatizarea în masă, datorită nu-
mărului mare de acţionari, dispersaţi, riscă să favorizeze controlul managerial 
al întreprinderii care, ţinând cont de inexistenţa sau “slăbiciunea” instituţiilor de 
piaţă, nu se dovedeşte a fi o soluţie oportună; holdingurile posedă o mai mare 
capacitate de expertiză, putând utiliza veniturile care provin din privatizări pen-
tru restructurarea întreprinderilor componente şi elabora strategii industriale în 
paralel cu strategia  financiară. O limită însemnată a acestui model o reprezintă 
faptul că, în practică, nu se asigură o schimbare a formei de proprietate, statul 
rămînând acţionarul principal în condiţiile în care diminuarea veniturilor şi lipsa 
de încredere au drept rezultat reţinerea populaţiei în cumpărarea de acţiuni. În 
acest context, se menţin prerogativele statului, se favorizează dezvoltarea con-
                                                           
1 X. Richet, Restructurations industrielles et transformations économiques en Europe Cen-

trale et Orientale, Problèmes économiques, nr. 2332/30 iunie 1993. 
2 P. Pelikan, The dynamics of economic systems, or how to transform a failed socialist 

economy, The Industrial Institute for Economic and Social Research, Stockholm, 1991.  
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trolului managerial (în condiţiile în care: conducătorii de întreprindere manifestă 
neutralitate sau chiar aversiune faţă de risc, lipseşte o funcţie obiectiv clar fixa-
tă în ceea ce priveşte obţinerea unui nivel cât mai ridicat al profitului), se prote-
jează întreprinderile faţă de efectele concurenţei, întârziindu-se astfel în final 
procesul de ajustare microeconomică1. Aplicarea acestui model în ţara noastră 
începând cu anul 1992 nu a condus până în prezent la obţinerea pe ansamblu 
a unor rezultate corespunzătoare datorită, în principal, nedepartajării atribuţiilor 
revenite FPS-ului de cele ale Ministerului Industriilor şi neasigurării cadrului 
organizatoric necesar în vederea conjugării eforturilor în procesele de restruc-
turare a industriei şi de privatizare, chiar în condiţiile înfiinţării Comisiei Naţio-
nale pentru Restructurare2.     

2.3.2. Elemente de definire a unui model comportamental  
în perioada de tranziţie 

În vederea explicitării comportamentului întreprinderii, în prima fază a pe-
rioadei de tranziţie din ţara noastră, prin analizele efectuate la nivel de agent 
economic s-a urmărit evidenţierea principalelor modificări intervenite în mediul 
exterior şi impactul acestora asupra obiectivelor propuse, a funcţiilor şi curbelor 
cererii şi ofertei de produse. În acest sens au fost utilizate date statistice privind 
nivelul realizat al unor indicatori economici, rezultatele anchetelor trimestriale 
de conjunctură în industria prelucrătoare efectuate de Comisia Naţională pen-
tru Statistică (C.N.S.) în rândul directorilor, iniţial (începând cu trimestrul III 
1993), a 304 întreprinderi, şi ulterior (din trimestrul III 1993), a 410 întreprinderi 
care acoperă peste 50% din producţia industriei prelucrătoare (eşantion consi-
derat ca fiind reprezentativ pentru extinderea rezultatelor la nivel de ramuri, 
sectoare şi total industrie prelucrătoare), precum şi a investigării directe de că-
tre autori a situaţiei existente în unele societăţi comerciale. 

Funcţionarea întreprinderilor pe principiile corporaţiei presupune în prin-
cipal: acordarea acestora a unui statut de societăţi comerciale, cu largă auto-
nomie decizională; liberalizarea preţurilor, asigurarea convertibilităţii leului şi 
stabilirea ratei de schimb pe baze reale; stabilizarea economiei, în special prin 
stăpânirea inflaţiei; alocarea resurselor pe baza mecanismelor de piaţă. În pre-
zent, aceste premise nu sunt asigurate în totalitate, rata de schimb, rata do-
bânzii, preţurile produselor şi ale factorilor de producţie nefiind stabilite, în rară 
măsură, pe baze concurenţiale, iar comportamentul întreprinderilor este deter-
minat de managerii acestora, controlul extern al acţionarilor în sensul econo-
miei de piaţă fiind practic inexistent, iar statul (unicul proprietar) şi respectiv 
FPS-ul neimplicându-se în conducerea operativă a societăţilor comerciale. 
                                                           
1 O. Blanchard, R. Dornbusch, P. Krugman, R. Lyard, L. Summers, Reform in Eastern Euro-

pe, Cambridge, Mass, the MIT Press, 1991.  
2 Problematică abordată în studiul “Cadrul structural şi funcţional al societăţilor comerciale 

pe acţiuni”, elaborat de autori în anul 1992.  
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 În aceste condiţii, precum şi datorită ambiguităţilor existente privind 

dreptul de proprietate, obiectivele urmărite de întreprinderi sunt diferite, preva-
lând: creşterea volumului vânzărilor; creşterea veniturilor salariale sub con-
strângerea realizării cât de cât a unui profit; supravieţuirea; independenţa fi-
nanciară; prezervarea a cât mai mult din patrimoniul iniţial şi din forţa de mun-
că, în măsura în care noile restricţii externe o permit. Este de menţionat faptul 
că în opinia cadrelor de conducere investigate obiectivele care ar trebui să fie 
urmărite de întreprindere sunt aceleaşi ca şi în prezent, cu excepţia unei singu-
re întreprinderi la care sunt adăugate extinderea pieţei şi retehnologizarea. 
Totodată se cuvine subliniat că maximizarea profitului nu constituie în prezent 
un obiectiv prioritar şi nici nu se consideră că ar trebui să fie, cea mai mare 
parte a profiturilor obţinute fiind preluată la bugetul statului sub formă de impo-
zit şi dividende (Anexa 8). Faptul că obiectivele strategice care au în vedere 
restructurarea activităţii, reprofilarea, retehnologizarea nu sunt avute în vedere 
prioritar, îşi găseşte explicaţia în incertitudinea privind proprietatea şi, în multe 
ramuri ale industriei, în costul de ieşire de pe o anumită piaţă foarte însemnat 
datorită gradului ridicat de capitalizare – situaţie amplificată în condiţiile insufi-
cienţei fondurilor proprii de dezvoltare şi nivelului mare al ratei dobânzii pentru 
creditele solicitate. 

În prezent, un rol determinanat în stabilirea obiectivelor revine Consiliului 
de Administraţie al întreprinderii; situaţie apreciată de cadrele de conducere ca 
fiind oportună, principala problemă care considerăm că are un rol determinant 
asupra comportamentului întreprinderii constituind-o natura relaţiilor dintre ma-
nageri şi stat – reprezentat prin FPS şi Ministerul Industriilor1. În acest sens, 
analizele efectuate au evidenţiat următoarele opinii ale cadrelor de conducere 
în ceea ce priveşte: 

− Statutul directorului întreprinderii în relaţia cu proprietarul (statul): re-
laţii de parteneriat, cu drepturi şi obligaţii egale; independenţă în ad-
ministrarea societăţii; relaţii conforme unui contract de management; 
condiţionarea salarizării în funcţie de rezultatele financiare obţinute. 

− Principalele dificultăţi în relaţiile cu statul, cu reprezentanţii acestuia: 
lipsa de comunicare sau caracterul birocratic al acesteia; pregătirea 
managerială şi motivarea insuficientă a reprezentanţiilor statului; de-
pendenţa decizională, mai ales în procurarea unor materii prime şi 
materiale din import. 

− Rolul care ar trebui să revină statului: pregătirea şi accelerarea priva-
tizării; elaborarea unei strategii de dezvoltare industrială; asigurarea 
unei legislaţii corespunzătoare pentru protejarea pieţei interne; pregă-
tirea managerilor; urmărirea eficienţei financiare a societăţilor financi-
are; asigurarea condiţiilor materiale necesare realizării obiectivelor. 

                                                           
1 Problematică abordată în studiul “Cadrul structural şi funcţional al societăţilor comerciale 

pe acţiuni”, elaborat de autori în anul 1992.  
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Totodată, se cuvine subliniat faptul că majoritatea conducătorilor de în-
treprinderi consideră necesară aplicarea unei legislaţii privind falimentul, apre-
ciind că aceasta ar fi o modalitate de eliminare a unităţilor nerentabile, a căror 
activitate nu este validată de piaţă, prin care s-ar evita finanţarea de la buget a 
acestora şi manifestarea blocajului financiar. 

Legea nr. 66 aprobată la data de 13 octombrie 1993, privind contractul 
de management, oferă cadrul corespunzător de desfăşurare a relaţiilor dintre 
FPS, FPP-uri şi directorii de întreprinderi, prevăzând: stabilitatea în funcţie a 
directorilor pentru o perioadă de maximum 4 ani (revocarea putând fi efectuată 
numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contract, iar managerul având posi-
bilitatea să renunţe la mandatul încredinţat în situaţia neasigurării condiţiilor 
prevăzute); selectarea directorilor pe bază de concurs organizat de FPS şi FPP 
şi obligarea candidaţilor să elaboreze propuneri aplicabile imediat privind re-
structurarea, relansarea şi privatizarea societăţii comerciale respective; perfec-
tarea contractului între FPS, FPP şi candidatul admis, fără implicarea Ministe-
rului Industriilor; acordarea de competenţe corespunzătoare directorilor şi coin-
teresarea acestora atât prin modul de remunerare cât şi prin posibilitatea cum-
părării de acţiuni ale respectivei societăţi comerciale. 

Considerăm că dezvoltarea pe baze contractuale – de acord negociat – 
a relaţiilor dintre FPS, FPP-uri şi conducerea societăţilor comerciale, prezintă 
avantaje certe, deoarece strategiile şi obiectivele se stabilesc cu luarea în con-
siderare a condiţiilor concrete existente, întreprinderea putând fi astfel “judeca-
tă” în conformitate cu rezultatele obţinute, iar în condiţiile în care se compen-
sează costurile suplimentare ca urmare a impunerii anumitor obiective, relaţiile 
se desfăşoară corespunzător – fiecărei constrângeri fiindu-i aferente costuri 
suplimentare şi, implicit, asigurarea finanţării corespunzătoare de către FPS. 
Se cuvine însă subliniat faptul că în practica ţărilor dezvoltate, acest gen de 
relaţii dintre stat şi întreprinderile publice nu a condus în final la sporirea efici-
enţei, acestea prezentând, în multe cazuri, mari deficite financiare, dificultăţi 
chiar în menţinerea pieţelor externe în condiţiile unei concurenţe tot mai accen-
tuate şi, antrenând cheltuieli suplimentare de la bugetul statului, singura soluţie 
viabilă dovedindu-se a fi privatizarea întreprinderilor.1  

În vederea evidenţierii modului în care întreprinderile îşi ajustează activi-
tatea corespunzător modificărilor intervenite în mediul exterior, analizele efec-
tuate au avut în vedere schimbăriile aferente funcţiilor cererii şi ofertei de pro-
duse, în acest sens putându-se semnala următoarele aspecte: 

A. În ceea ce priveşte cererea de produse: 
- Manifestarea curbei cererii. În perioada de tranziţie, ca urmare a libera-

lizării preţurilor, a început să se manifeste curba cererii de produse (cantităţile 
pe care agenţii economici-familiile, întreprinderile etc., - în calitate de consuma-

                                                           
1 Problematică abordată de autori în Studii de economie industrială nr. 91/1991 şi în studiul 

“Cadrul structural şi funcţional al societăţilor comerciale pe acţiuni”, elaborat în anul 1992.  
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tori sunt dispuşi să le cumpere la un anumit preţ), iar funcţia cererii de produse 
variază, în principal, corespunzător nivelului preţurilor, al veniturilor agenţilor 
economici, al ratei de schimb, al preţului produselor de substituţie, preferinţelor 
consumatorilor, intensităţii şi calităţii reclamei comerciale, poziţiei deţinută de 
marca de fabrică şi condiţiilor de creditare. Curba cererii, reflectând comporta-
mentul consumatorilor (de regulă, cantităţile cumpărate aflându-se în raport 
invers proporţional cu nivelul preţurilor), poate fi deplasată la dreapta sau la 
stânga prin modificarea în principal a nivelurilor veniturilor agenţilor economici, 
ale preţurilor produselor de substituţie şi ale preferinţelor consumatorilor. La 
nivel de întreprindere funcţia cererii evidenţiază producţia pe care aceasta o va 
vinde luând în considerare diferitele niveluri ale preţurilor, curba cererii repre-
zentând de fapt curba încasărilor din vânzările efectuate (curba veniturilor din 
vânzări). 

În condiţiile preponderenţei în industria ţării noastre a structurilor de piaţă 
de monopol şi de oligopol (a faptului că preţul nu se formează pe o piaţă cu 
concurenţă perfect concurenţială), curba cererii la nivel de întreprindere nu es-
te orizontală ci descrescătoare, întrucât un producător sau un număr redus de 
producători controlând cea mai mare parte sau întreaga piaţă a unui produs, 
orice mărire a preţului conduce la diminuarea cererii solvabile şi, în consecinţă, 
a producţiei. Este de menţionat faptul că întreprinderea, în condiţiile sporirii ce-
rerii de produse, are posibilitatea să-şi mărească nivelul preţului menţinând 
acelaşi nivel al producţiei sau mărindu-l în mod nesemnificativ, iar în condiţiile 
diminuării cererii de produse poate să-şi sporească volumul produselor vându-
te reducând preţurile, astfel încât, până la un anumit nivel al preţului, venitul 
total realizat creşte, după care manifestă o tendinţă de scădere, curba acestuia 
prezentându-se sub forma unei parabole. Pe o piaţă de oligopol caracterizată 
prin existenţa capacităţilor de producţie excedentare ridicate, scăderea cererii 
poate să se traducă printr-o mărire a costurilor unitare şi deci o creştere a pre-
ţurilor de vânzare.  

Liberalizarea preţurilor, deşi a permis o sporire a veniturilor totale ale în-
treprinderii, nu a avut efectul scontat în ceea ce priveşte relansarea producţiei 
şi a investiţiilor în condiţiile în care: creşterea nivelului preţurilor nu s-a făcut pe 
baze concurenţiale; cererea internă solvabilă de produse a înregistrat o scăde-
re considerabilă; structurile actuale de producţie menţin dependenţa externă 
puternică în asigurarea cu materii prime; rigiditatea ofertei nu permite amplifi-
carea exportului; profiturile rămase la dispoziţia întreprinderii sunt diminuate ca 
urmare a creşterii costurilor de producţie (aferente salariilor şi materiilor prime 
şi materialelor impozitate). 

- Manifestarea unui şoc al cererii interne, în sensul scăderii semnificative 
a acesteia, ca urmare a: 

− diminuării puterii de cumpărare, în condiţiile creşterii însemnate a 
nivelului preţurilor şi indexării salariilor la un nivel cu mult inferior; 
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− ponderii însemnate a produselor importate (în special bunuri de 
consum) care concurează pe cele autohtone şi, prin oferta mult 
mai diversificată, modifică preferinţele consumatorilor; 

− reducerii volumului de activitate ca urmare a creşterii preţurilor 
produselor procurate din import, în condiţiile devalorizării accen-
tuate a leului; 

− insuficienţei lichidităţilor băneşti existente la nivel de întreprindere; 
− reducerii substanţiale a exporturilor, datorată ofertei necompetitive 

de produse interne, pierderii unor pieţe externe, în special ca ur-
mare a reorientării fluxurilor comerciale);  

− diminuării şi, în final, eliminării subvenţiilor  acordate de către stat 
pentru unele bunuri de consum şi energie; 

− condiţiilor de credit neavantajoase oferite agenţilor economici (fa-
milii şi întreprinderi); 

− scăderii semnificative a nivelului investiţiilor ca urmare a: politicilor 
bugetare austere prin care s-au diminuat substanţial cheltuielile 
bugetului de stat aferente realizării unor obiective social-culturale, 
industriale etc. şi a politicilor monetare restrictive; nivelului ridicat al 
inflaţiei; nivelului redus al profitului rămas la dispoziţia întreprinde-
rii; 

− insuficienţei reclamei comerciale; 
Manifestarea constrângerii în ceea ce priveşte obţinerea de profit (al că-

rui nivel însă, la începutul tranziţiei, este relativ redus), în condiţiile pe de o par-
te ale diminuării veniturilor realizate de întreprinderi ca urmare a şocului cererii 
(deşi structurile de piaţă sunt în majoritate neconcurenţiale, iar preţurile au fost 
liberalizate) şi, pe de altă parte, ale sporirii costurilor de producţie. 

B. În ceea ce priveşte oferta de produse: 
- Manifestarea curbei ofertei. La nivel de întreprindere, ca urmare a libe-

ralizării preţurilor a început să se manifeste curba ofertei de produse (cantităţile 
pe care întreprinderea este dispusă să le fabrice în funcţie de nivelul preţului 
luând în considerare restricţiile bugetare şi preţul factorilor de producţie), iar 
funcţia ofertei de produse variază, în principal, corespunzător nivelului preţului 
de livrare, al costului de fabricaţie, economiilor de scară, politicilor comerciale 
şi tehnologice ale întreprinderii, comportamentului patronatului, managerilor şi 
sindicatelor. Elasticitatea ofertei în raport cu preţul este condiţionată de o serie 
de factori – precum specificul, caracteristicile şi durata proceselor de fabricaţie, 
condiţiile speciale de depozitare – care, în perioada de tranziţie, ca urmare a 
şocului cererii, capătă o importanţă deosebită făcând imperios necesară desfă-
şurarea unor ample procese de restructurare a industriei şi, implicit, a între-
prinderilor.  

În aceste condiţii, deplasarea curbei ofertei devine hotărâtoare, presupu-
nând, în principal, reducerea costurilor de producţie pe baza diminuării costuri-
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lor inputurilor ca urmare a promovării progresului tehnic şi, după caz, a restruc-
turării profilului de fabricaţie. 

În perioada de tranziţie, un element esenţial în fundamentarea ofertei îl 
reprezintă funcţia costurilor, care depinde de nivelurile producţiei, salariilor, ra-
tei de schimb, ratei dobânzii, preţurilor materiilor prime, materialelor, semifabri-
catelor şi energiei, precum şi de o serie de alţi factori ca, de exemplu, amplasa-
rea geografică, capacitatea managerială a echipei de conducere, relaţiile şi 
contactele pe care aceasta reuşeşte să le asigure. În condiţiile preponderenţei 
în industria ţării noastre a structurilor de piaţă de monopol şi de oligopol, curba 
ofertei este rezultatul şi al opţiunilor întreprinderii privind nivelul preţurilor de 
livrare.   

- Manifestarea unui şoc al costurilor de producţie, în sensul creşterii 
semnificative a acestora ca urmare a: 

− nivelului ridicat al ratei dobânzii ca urmare a politicilor monetare 
restrictive; 

− creşterii ratei de schimb şi, deci, a costurilor aferente materiilor 
prime, materialelor, energiei şi produselor importate (Anexa 9); 

− liberalizării preţurilor semifabricatelor, materiilor prime, materiale-
lor; 

− sporirii costurilor salariale, inclusiv CAS-ul; ca urmare a indexării 
veniturilor cu nivelul de creştere al preţurilor; 

− reducerii şi, în final, eliminării subvenţiilor acordate de către stat; 
− diminuării nivelului producţiei şi implicit sporirii costurilor unitare; 
− capacităţii manageriale insuficiente. 

- Manifestarea unui puternic declin al ofertei producţiei industriale dato-
rat, în principal, şocului cererii şi, totodată, şocului costurilor de producţie. Elas-
ticitatea ofertei întreprinderilor în raport cu sporirea nivelului preţurilor s-a do-
vedit a fi mică în cele mai multe cazuri, întrucât o serie de industrii dispun de o 
dotare strict specializată care nu poate fi adaptată la fabricarea altor produse, 
iar unităţile producătoare de dimensiuni ridicate, care execută fabricaţii de serii 
mari, sunt caracterizate prin procese tehnologice rigide, flexibilizarea acestora 
necesitând costuri importante. De asemenea, relansarea ofertei este condiţio-
nată în mod hotărâtor de restructurarea industriei şi a întreprinderii, de apelare 
la progresul tehnic, care constituie principale modalităţi de reducere a costurilor 
de producţie şi, în special, a celor aferente, materiilor prime şi energiei.  

În condiţiile manifestării şocurilor cererii şi ofertei de produse şi ale con-
strângerii profitului, comportamentul întreprinderii se caracterizează prin: 

a) Reţinere în ceea ce priveşte relansarea producţiei, perfectarea de 
contracte şi comenzi în condiţiile incertitudinii asigurării bazei materiale nece-
sare desfăşurării procesului de producţie şi ale achitării contractelor de către 
beneficiari datorită blocajului financiar. În acest sens, ancheta conjuncturală 
efectuată de CNS, în iulie 1992, a evidenţiat faptul că, în opinia cadrelor de 
conducere din întreprinderi, principalele cauze care limitează în prezent volu-
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mul producţiei sunt: dificultăţi financiare datorate atât întârzierilor în efectuarea 
plăţilor şi chiar renunţării la contractele perfectate de către beneficiari, cât şi 
accesul dificil la creditele bancare-51%, asigurarea materiilor prime din ţară şi 
import-23%, cererea insuficientă-9%, asigurarea cu energie-5%. În urma anali-
zelor efectuate s-a conturat următoarea ierarhizare a opiniilor cadrelor de con-
ducere privind cauzele care împiedică relansarea producţiei: preţul materiilor 
prime, preţul energiei, nivelul ratei dobânzii la credite, cererea externă, nivelul 
costurilor de producţie, nivelul ratei de schimb, cererea internă, nivelul profitului 
obtenabil, nivelul impozitului pe profit, calificarea personalului. 

Totodată, a rezultat că în vederea relansării cererii solvabile de produse 
este necesară acordarea de credite avantajoase, reducerea impozitului pe pro-
fit, a ratei de schimb şi a impozitului pe salarii. 

b) Utilizarea preponderentă a mijloacelor financiare disponibile pentru 
plata salariilor, achiziţionarea de materii prime şi constituirea de stocuri de pro-
duse (Anexele 10 şi 11). 

c) Reţinere în ceea ce priveşte efectuarea de investigaţii, deşi întreprin-
derile dispun de competenţe depline în acest sens, ca urmare a: insuficienţei 
mijloacelor financiare în condiţiile unor rate ale dobânzii ridicate pentru credite-
le solicitate şi a ponderii destul de însemnate a impozitului pe profit (Anexa 8); 
procurării cu dificultate a valutei necesare; neclarităţii în precizarea drepturilor 
de proprietate şi incertitudinii în ceea ce priveşte atribuirea acestora, viabilita-
tea întreprinderii şi restructurarea sistemului industrial. Astfel, ancheta conjunc-
turală efectuată de CNS în aprilie 1992, a evidenţiat faptul că numai 31% din 
subiecţii care au răspuns au apreciat că în unităţile respective capacităţiile de 
producţie necesită retehnologizare. După opinia cadrelor de conducere din so-
cietăţile comerciale investigate, principalele cauze care frânează procesul in-
vestiţional sunt următoarele: rata dobânzii la credite, preţurile maşinilor şi utila-
jelor, impozitul pe profit, rata de schimb, profitul obtenabil, preţul energiei, cere-
rea externă şi internă de produse. În vederea relansării investiţiilor se aprecia-
ză ca oportune reducerea ratei dobânzii, a impozitului pe profit, a ratei de 
schimb şi creşterea veniturilor populaţiei. De asemenea, a reieşit că, o impor-
tanţă deosebită o reprezintă creşterea capacităţii de autofinanţare a întreprin-
derilor pe baza: reducerii impozitului pe profit; asigurării posibilităţii emiterii de 
acţiuni şi obligaţiuni; reducerii nivelului dividendelor către stat (FPS); creării ca-
drului legal de participare a salariaţilor la formarea capitalului.  

Este de semnalat faptul că, în opinia cadrelor de conducere din între-
prinderi, numai prin reducerea ratei dobânzii şi/sau a impozitului pe profit nu se 
poate asigura relansarea producţiei şi a investiţiilor, ca urmare a existenţei în 
multe domenii de activitate a unor structuri de producţie rigide care necesită 
fonduri însemnate în vederea modernizării, adaptării şi chiar reprofilării acesto-
ra. Considerăm că preponderenţa opţiunilor spre efectuarea investiţiilor în ve-
derea modernizării capacităţilor existente şi nu spre dezvoltarea de noi capaci-
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tăţi, va amplifica şomajul şi va limita posibilitatea redistribuirii personalului dis-
ponibilizat între diferitele ramuri ale industriei.  

d) Preocupare redusă în ceea ce priveşte modificarea programelor de 
fabricaţie, reducerea costurilor de producţie în vederea relansării ofertei astfel 
încât aceasta să răspundă cererii solvabile existente sau, cu atât mai mult, ce-
lei în perspectivă, în condiţiile în care consumatorii nu au încă un rol determi-
nant în stabilirea nomenclatorului de fabricaţie. Este de menţionat faptul că, în 
prezent, programele de fabricaţie sunt fundamentate pe baza resurselor de 
materii prime şi energie apreciate ca fiind disponibile, fără a se avea în vedere 
posibilităţile de desfacere. În opinia cadrelor de conducere din societăţile co-
merciale investigate principalele cauze care nu permit reducerea costurilor de 
producţie sunt nivelurile preţurilor materilor prime, energiei, ratei dobânzii, ratei 
de schimb şi salariilor (inclusiv CAS). În ceea ce priveşte relansarea ofertei de 
produse se consideră că aceasta ar necesita, în principal, modernizarea tehno-
logiilor, diversificarea producţiei, reducerea costurilor salariale. 

e) Menţinerea, în linii mari, a numărului de salariaţi deşi volumul produc-
ţiei a scăzut semnificativ datorită pe de o parte aprecierii de către cadrele de 
conducere a oportunităţii păstrării personalului calificat, pe considerentul că 
actuala conjunctură economică nefavorabilă nu este de durată, iar pe de altă 
parte presiunilor sindicale. 

f) Preocupare scăzută pentru promovarea exporturilor ca urmare a lipsei 
fondurilor necesare în vederea modernizării proceselor de fabricaţie, reprofilării 
activităţii, a neasigurării informaţiilor privind conjunctura economică internaţio-
nală. 

g) Practicarea amânării plăţii furnizorilor şi acordării de credite altor în-
treprinderi, care are drept efect creşterea preţurilor, scăderea nivelului produc-
ţiei reale (fiind facilitată producerea de stoc), menţinerea structurilor de produc-
ţie existente şi nedemararea procesului investiţional, arieratele constituind o 
sursă de credit ieftin, posibil de utilizat pentru finanţarea unor activităţi inefici-
ente. Fenomenul blocajului financiar, al arieratelor este datorat: existenţei în 
condiţiile nedemarării restructurării industriei, a unui număr însemnat de între-
prinderi cu insolvabilitate primară, care este propagată în întregul sistem indus-
trial; caracteristicilor sistemului bancar existent şi tendinţei unor bănci de a pre-
lungi în interes propriu circuitele de decontare; condiţiile prevăzute pentru obţi-
nerea creditelor pe termen scurt; obligaţiile faţă de bugetul statului (impozitele 
pe profit, pe salarii, dividendele, CAS-ul etc.); renunţarea de către beneficiari la 
contractele perfectate. Totodată, mecanismul greoi de schimb valutar, care im-
plică însemnate imobilizări de fonduri pe perioade îndelungate, determină în-
treprinderile să-şi amâne plata datoriilor către furnizorii interni în vederea pro-
curării fondurilor necesare achiziţionării de devize pentru importurile viitoare. 

Pe baza analizării rezultatelor anchetelor trimestriale de conjunctură pri-
vind evoluţia şi perspectiva industriei prelucrătoare, efectuate de CNS pe peri-
oada trim. III 1991-trim. III 1993 pot fi evidenţiate următoarele aspecte privind 
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atât anticipările referitoare la producţie, volumul de contracte şi comenzi, forţa 
de muncă, cât şi elementele avute în vedere de cadrele de conducere din în-
treprinderile care au format eşantionul la fundamentarea acestora. 

Pe ansamblul industriei prelucrătoare şi pe majoritatea ramurilor aceste-
ia, majoritatea anticipărilor privind nivelul producţiei indică o tendinţă de stabili-
tate comparativ cu realizările perioadelor precedente, începând cu cele ale 
anului 1989, în condiţiile în care indicii producţiei industriale realizate variază 
pe total industrie de la 65,3%, în trim. III 1991, şi 43,0% în trim. II 1992 la 
53,5% în trim. II 1993 (Anexa 12). 

Este de evidenţiat faptul că, exceptând industria mobilierului, toate ramu-
rile industriei prelucrătoare înregistrează în trim. II 1993 faţă de anul 1989 nive-
luri scăzute ale producţiei industriale, atât cele considerate ca fiind energofage 
şi material intensiv, cât şi cele scontate ca fiind potenţial motoare de relansare 
a activităţii. 

Ţinând seama de faptul că nivelul realizat al principalilor indicatori este 
mult sub cel al anului 1989, estimarea tendinţei evoluţiei acestora pe baza sol-
dului net calculat prin diferenţa dintre ponderile în totalul eşantionului a opiniilor 
cadrelor de conducere care preconizează creşteri ale nivelului indicatorilor şi 
cele care anticipează descreşteri ale acestora, oferă o imagine a sensului în 
care se apreciază că se va modifica volumul producţiei, nivelul forţei de muncă, 
volumul contractelor şi comenzilor (Anexele 13, 14 şi 15). Astfel, pe ansamblul 
industriei prelucrătoare, anticipările referitoare la nivelul producţiei, atât ca mă-
rime cât şi ca sens, deşi începând cu trim. I 1993 se dovedesc a fi mai optimis-
te, înregistrează de regulă oscilaţii destul de însemnate de la trimestru la altul 
(Anexele 13 şi 14), ceea ce considerăm că se datoreşte neelaborării unor stra-
tegii de dezvoltare în condiţiile unui grad redus de încredere a producătorilor în 
climatul economic în care acţionează, ca urmare a coeficientului de probabilita-
te diminuat privind asigurarea resurselor materiale şi financiar – valutare nece-
sare în vederea realizării programelor de producţie. În ceea ce priveşte evoluţia 
pe ramuri sunt de semnalat anticipări preponderent pesimiste în cazul industrii-
lor de maşini unelte, de maşini şi echipamente electrice şi electronice, celulozei 
şi hârtiei, poligrafică, iar preponderent optimiste în cazul industriilor metalurgi-
că, de maşini şi echipamente industriale, de maşini şi aparate de uz casnic, de 
aparate şi instrumente de precizie şi optică, prelucrării ţiţeiului, construcţiilor 
navale, mobilei. Anticipările în sensul creşterii destul de însemnate a producţiei 
într-o serie de ramuri energo şi material intensive (industria metalurgică, pro-
ducţia de maşini şi echipamente industriale, industria chimică, industria sticlei 
etc.), considerăm că ilustrează preocupările, încă insuficiente, în ceea ce pri-
veşte restructurarea industriei. Totodată, la fundamentarea anticipărilor, cadre-
le de conducere au avut în vedere progresele de producţie, care, în viziunea 
lor, se află într-o strânsă dependenţă de cuantumul resurselor de materii prime, 
energie, financiare şi valutare pe care le apreciază ca fiind disponibile, fapt ce 
accentuează în practică subutilizarea capacităţilor de producţie (pe ansamblul 
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industriei gradul de utilizare a capacităţilor de producţie oscilează între 50-
60%). În acest context, contractele şi comenzile perfectate dimensionează vo-
lumul cererii acceptate de producător funcţie de certitudinea asigurării resurse-
lor şi nu constituie un factor iniţial de determinare a dinamicii producţiei. Astfel, 
până în trim. III 1992, cadrele de conducere apreciau că pieţele sunt capabile 
să absoarbă producţia, cererea fiind superioară contractelor încheiate şi, deci, 
că principala limită a creşterii producţiei o reprezintă neasigurarea inputurilor 
materiale şi financiare, fapt ce explică şi opinia lor privitoare la neoportunitatea 
retehnologizării capacităţilor de fabricaţie. Începând cu trim. III 1992 se mani-
festă mai puternic fenomenul insuficienţei comenzilor şi contractelor (Anexa 
15) în raport cu dimensionarea programelor de fabricaţie (lipsa resurselor ma-
teriale semnalându-se în continuare ca o problemă deosebită, în special, în 
cazul industriei agroalimentare), principalii factori destabilizatori constituindu-i 
blocajul financiar, accesul dificil la creditele bancare, renunţarea de către bene-
ficiari la contractele încheiate. 

În ceea ce priveşte forţa de muncă, deşi cadrele de conducere o apreci-
ază ca fiind calificată corespunzător, anticipările, pe întreaga perioadă analiza-
tă (Anexele 13 şi 14), sunt foarte pesimiste preconizându-se disponibilizări de 
personal în toate ramurile industriale, indiferent de sensul şi mărimea anticipă-
rilor referitoare la nivelul producţiei. Considerăm că această situaţie îşi găseşte 
explicaţia în existenţa unui excedent însemnat de forţă de muncă, care nu poa-
te fi absorbit prin creşterile anticipate ale producţiei în cadrul aceleiaşi ramuri şi 
nici prin redistribuire între diversele ramuri ale industriei, care, se află toate în 
recesiune. 

În trim. III 1993 ancheta de conjunctură a fost extinsă şi asupra unor în-
treprinderi din sectorul privat (care se apreciază că deţine o pondere redusă în 
industria prelucrătoare), ai căror manageri, spre deosebire de cei din sectorul 
public, s-au exprimat mult mai optimist cu privire la perspectivele producţiei şi 
ale situaţiei economice generale. Astfel, în condiţiile unui grad de utilizare a 
capacităţilor de producţie existente de 80%, cca 1/3 din manageri apreciază că 
acestea sunt insuficiente în raport cu evoluţia comenzilor (fapt ilustrat şi prin 
aceea că peste 50% din întreprinderi şi-au mărit cheltuielile pentru investiţii în 
ultimul trimestru), 1/3 consideră că în trim. III a.c. îşi vor suplimenta numărul de 
agenţi şi majoritatea evidenţiază ca principali factori perturbatori insuficienţa 
cererii interne şi dificultăţile financiare. 

2.3.3. Factori exogeni şi endogeni ai dezvoltării comportamentului 
de piaţă 

Analizele efectuate au permis evidenţierea principalilor factori care de-
termină adoptarea unui anumit comportament de către întreprindere şi asupra 
cărora trebuie acţionat în vederea modificării acestuia corespunzător  cerinţelor 
economiei de piaţă. În acest sens, o primă problemă este cea referitoare la 
măsura în care modelele de întreprindere din ţările dezvoltate sunt de ajutor şi 
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pot constitui o bază pentru explicarea şi transformarea comportamentului în-
treprinderii în perioada de tranziţie, luând în considerare cadrul conomic şi in-
stituţional existent, impactul politicilor de stabilizare macro-economică şi al pro-
cesului reformei economice. 

Apreciem că, în cazul societăţilor comerciale aflate, în prezent, în propri-
etate publică, de regulă de dimensiuni mari şi mijlocii, în prima etapă a proce-
sului reformei întreprinderii – corporatizarea, şi chiar după începutul etapei de 
privatizare, modelul de firmă cel mai adecvat este cel managerial, întrucât: 

− întreprinderea nu trebuie considerată ca o entitate omogenă, ci ca o 
organizaţie, caracterizată prin existenţa mai multor centre de decizie, 
a unor grupuri de persoane care nu întotdeauna au obiective comune, 
a unor anumite structuri organizatorice şi fluxuri informaţionale, pre-
cum şi a unei fluctuaţii obiectiv determinată de voinţa “celulei condu-
cătoare” şi de presiunile care se exercită asupra ei; 

− procesul de privatizare se preconizează a se realiza pe o perioadă 
îndelungată de timp; 

− acţionarii aferenţi unei întreprinderi vor fi în număr mare şi dispersaţi, 
astfel încât controlul extern va fi redus, neputându-se constitui grupuri 
de interese dominante din rândul acţionarilor; 

− managerilor le va reveni rolul important, întrucât, comparativ cu masa 
acţionarilor, ei deţin cunoştinţele economice şi tehnice necesare în 
vederea restructurării întreprinderii, redresării financiare a acesteia, 
rol întărit şi de faptul că, în conformitate cu prevederile legislaţiei ac-
tuale, ei vor deveni şi acţionari însemnaţi ai respectivei întreprinderi; 

− obiectivul întreprinderii – întrucât, acţionariatul este dispersat, structu-
rile de piaţă sunt imperfecte, concurenţa fiind suficient de atenuată iar 
amplele procese de restructurare necesită însemnate fonduri de dez-
voltare şi modernizare – nu va fi maximizarea imediată a profitului, ci 
în perspectivă, în condiţiile priorităţii creşterii însemnate a fondurilor 
pentru dezvoltare în vederea diversificării nomenclatorului de fabrica-
ţie, executării unor noi produse etc. (din acest punct de vedere consi-
derăm adecvat modelul lui Marris); 

− în cadrul întreprinderii există grupuri de persoane cu interese diferite 
astfel încât sporeşte rolul managerilor, numai ei fiind în măsură să 
asigure convergenţe în realizarea obiectivelor, singurul pericol 
putându-l constitui realizarea unui consens în ceea ce priveşte stabili-
rea drept obiectiv a maximizării venitului din vânzări indiferent de mă-
rimea profitului.  

După efectuarea privatizării, funcţia obiectiv a întreprinderii se va schim-
ba, corespunzător tipului de control extern exercitat de acţionari asupra mana-
gerilor: în cazul firmelor caracterizate prin existenţa unui acţionariat restrâns, 
care exercită un control „strâns” asupra managerilor, obiectivul va fi maximiza-
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rea profitului, putându-se manifesta pericolul diminuării interesului pentru in-
vestirea în dezvoltare – modernizare; în cazul firmelor caracterizate prin exis-
tenţa unui acţionariat numeros, disperat, în care „puterea” aparţine practic ma-
nagerilor, obiectivele vor avea în vedere maximizarea veniturilor din vânzări şi 
creşterea economică. 

În prezent, problema esenţială o constituie identificarea factorilor exogeni 
şi endogeni care influenţează comportamentul întreprinderii şi, pe această ba-
ză, aflarea modalităţilor prin care managerii să fie cointeresaţi/constrânşi să 
depăşească poziţia de „expectativă”, să efectueze ajustarea microeconomică, 
restructurarea întreprinderii, în vederea redresării situaţiei financiare şi relansă-
rii producţiei. În acest context, principalii factori exogeni considerăm că sunt 
următorii: 

- Politicile economice ale statului. Spre deosebire de ţările dezvoltate 
(unde funcţionează mecanismele de piaţă, iar politicile economice ale statului 
de relansare a activităţii sunt considerate ca având un rol destabilizator asupra 
comportamentului întreprinderii), aprecierea că, în cazul ţării noastre, aflată în 
proces de tranziţie (nefiind constituite pe baze concurenţiale pieţele bunurilor şi 
serviciilor, muncii şi capitalului), politicilor economice ale statului le revine un 
rol însemnat în redresarea economică a întreprinderilor, prin măsurile adoptate 
putându-se rezolva una din problemele esenţiale ale actualei etape, şi anume 
deplasarea curbei ofertei (pe baza reducerii costurilor de producţie) şi sporirea 
elasticităţii acesteia. Totodată, considerăm că măsurile politicilor bugetare, fis-
cale, monetare trebuie să aibă în vedere şi deplasarea curbei cererii ţinând 
seama că gradul de utilizare a capacităţiilor de producţie este redus. 

În acest context, politicilor economice ale statului le revine un rol deose-
bit şi în mărirea capacităţii de autofinanţare a întreprinderilor, în asanarea acti-
vităţii economice a acestora. Totodată, apelarea la credite în finanţarea investi-
ţiilor reprezintă o condiţie necesară dar nu suficientă pentru relansarea activită-
ţii economice care, în opinia noastră, implică inevitabil şi adoptarea unor politici 
industriale în vederea efectuării unor ample restructurări ale sistemului produc-
tiv. Deşi, nu nega că aplicarea politicilor industriale prezintă riscuri însemnate 
în sensul tentaţiei revenirii la mecanisme centralizate de conducere, precum şi 
alocării neeficiente a unor surse financiare ca urmare a presiunii exercitate de 
anumite grupuri de interese, considerăm totuşi că acestea reprezintă singura 
soluţie viabilă în condiţiile lipsei acţionariatului autohton şi a capitalului străin1.   

- Privatizarea societăţilor comerciale. Clarificarea drepturilor şi obligaţiilor 
referitoare la administrarea întreprinderilor reprezintă o problemă prioritară în-
trucât numai prin aceasta considerăm că se va modifica de esenţă comporta-
mentul agenţilor economici, va spori spiritul de iniţiativă şi răspundere, precum 
şi cointeresarea managerilor, având în vedere faptul că, în condiţii de ineficien-

                                                           
1 Aspecte privind politicile industriale aplicate în diverse ţări dezvoltate au fost prezentate de 

autori în Caietele de Studii de Economie Industrială nr. 91/1991 şi 107/1993.  
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ţă a activităţii, acţionarii, nemulţumiţi de nivelul dividendelor obţinute, pot pro-
ceda la vinderea titlurilor de valoare. Totodată, privatizarea va constitui o ga-
ranţie în stabilirea unor relaţii cu partenerii din străinătate. 

- Structurile concurenţiale de piaţă. Promovarea unui mediu economic 
competitiv are un rol esenţial asupra modificării radicale a comportamentului 
întreprinderii, presupunând: eliminarea poziţiilor de monopol, facilitarea acce-
sului pe pieţele bunurilor, muncii şi capitalurilor, adoptarea de către stat a unor 
politici judicioase privind barierele de intrare pe o anumită piaţă, restructurarea 
regiilor autonome, diminuarea sectorului public, oferirea comenzilor de stat prin 
organizarea de licitaţii. 

- Disciplina financiară în relaţiile dintre întreprinderi. Statuarea clară prin 
prevederile legislative a obligaţiilor revenite partenerilor de afaceri, furnizorilor 
şi, în special, beneficiarilor în procesul de vânzare-cumpărare va contribui la 
transformarea de esenţă a comportamentului întreprinderilor, care vor acorda o 
atenţie deosebită modului de gestionare a resurselor, la reorientarea fluxurilor 
materiale, la sporirea spiritului de competiţie, la renunţarea practicării arierate-
lor şi va impulsiona procesul de restructurare a producţiei. 

- Instituţiile financiar-bancare şi bursiere. Funcţionarea (corespunzător 
cerinţelor unei economii de piaţă concurenţială) unor instituţii cu rol de inter-
mediere pe pieţele bunurilor şi capitalurilor, prin exigenţele impuse şi facilităţile 
asigurate de acestea, va incita întreprinderile în direcţia asigurării corelării dis-
ponibilităţilor cu necesităţile de resurse, eliminării tendinţei de constituire a sto-
curilor (de produse finite şi de materii prime), sporirii preocupării de eficientiza-
re a activităţii, în condiţiile eliminării incertitudinilor în ceea ce priveşte deconta-
rea plăţilor şi ale dependenţei fondurilor financiare de nivelul cursului acţiunilor. 

- Organizaţiile sindicale la nivel naţional şi de ramură. Negocierile dintre 
patronat şi sindicate în ceea ce priveşte salariul minim, grila de salarizare, ni-
velul de indexare a salariilor cu preţurile pot constitui o premisă favorabilă pen-
tru întreprinderi în fundamentarea programelor de activitate şi a costurilor de 
producţie, dar, în acelaşi timp, datorită caracterului general-obligatoriu (fără 
luarea în considerare a diferenţei de situaţii economice în care se află diverse 
întreprinderi), pot avea un impact negativ asupra rezultatelor financiare şi com-
petitivităţii unor întreprinderi. 

O altă grupă de factori care considerăm că influenţează comportamentul 
întreprinderii o reprezintă cea a factorilor endogeni, dintre care cei mai impor-
tanţi sunt: 

- Cadrul organizatoric. Nivelurile sistemului de conducere ale întreprinde-
rii influenţează în grade diferite comportamentul întreprinderii corespunzător 
modificărilor intervenite în mediul exterior al acesteia. Astfel, primul ni-
vel:”exploatarea” asigură punerea în funcţiune permanentă a factorilor de pro-
ducţie pentru a îndeplini obiectivele stabilite de nivelul imediat superior 
...”gestiunea” şi în acest context, caută să se adapteze în timp real la noile – 
condiţii care apar şi să corijeze instantaneu abaterile în ceea ce priveşte calita-
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tea produselor termenele de livrare, defecţiunile maşinilor, utilajelor, instalaţiile 
etc. Al doilea nivel „gestiunea” controlează modul de realizare a obiectivelor pe 
care le-a stabilit urmărind adaptarea permanentă a lor faţă de modificările in-
tervenite în mediul exterior faţă de apariţia unor noi factori care, iniţial, nu au 
fost luaţi în considerare şi în acest context, ia decizii privind schimbarea pro-
gramelor de producţie privind schimbarea programelor de producţie ajustarea 
bugetelor rectificarea preţurilor de vânzare. Al treilea nivel – „evaluarea” care 
prezintă funcţia de management a întreprinderii corespunzător evoluţiei previ-
zibile a mediului exterior fixează obiectivele pe termen lung, modifică structurile 
de producţie şi organizatorice, hotăreşte obiectivele de investiţii şi nivelul chel-
tuielilor aferente, caută noi pieţe. Al patrulea nivel – „mutaţia” asigură joncţiu-
nea între întreprindere ca entitate microeconomică şi mediul exterior în care 
aceasta îşi desfăşoară activitatea hotărând în acest sens asupra existenţei în-
săşi a întreprinderii, a transformărilor sale fundamentale (absobţie, fuziune, 
dezvoltarea prin cumpărarea altei societăţi, schimbarea echipei de manageri 
etc.), şi asupra politicii privind alianţa cu alte firme în vederea diminuării gradu-
lui de risc şi a incertitudinii. 

Deciziile întreprinderii depind în mod hotărâtor de cantitatea oportunita-
tea şi calitatea informaţiilor disponibile, de calitatea estimărilor şi previziunilor 
efectuate. În acest context, se cuvine subliniat faptul că modul în care între-
prinderea percepe realitatea mediului înconjurător este influienţat de caracteris-
ticile cadrului organizatoric, de cheltuielile pe care este dispusă să le efectueze 
în acest sens. O caracteristică importantă a întreprinderii care îi influenţează 
comportamentul, o reprezintă structura organizatorică adaptată gradul de des-
centralizare a deciziilor în unităţile componente. Astfel, în cazul structurii orga-
nizatorice pe funcţiuni, odată cu creşterea dimensiunii firmei, posibilitatea de 
coordonare şi de evaluare a direcţiei generale se diminuează putându-se afir-
ma că, pe măsura multiplicării nivelurilor ierarhice, asistăm chiar la o pierdere a 
controlului activităţii.În cazul structurii organizatorice pe divizii, care permite 
concentrarea deciziilor strategice la nivelul direcţiei generale şi departajarea 
activităţii întreprinderii în entităţi relativ independente, riscul pierderii controlului 
este mult mai mic, deciziile strategice sunt mai bine fundamentate, făcându-se 
o departajare mult mai clară între obiectivele generale ale întreprinderii şi cele 
pur funcţionale, importanţa obiectivului profit devenind mult mai mare. De ace-
ea se poate afirma că firma organizată pe divizii are, la nivel global, un com-
portament mai apropiat de modul neoclasic decât firma organizată pe funcţiuni, 
situaţia care însă nu se regăseşte şi la nivelul diviziilor. 

Se cuvine menţionat faptul că, configuraţia structurii organizatorice trebu-
ie să sufere transformări permanente, corespunzător diferitelor tipuri de mediu 
exterior cu care întreprinderea se află în contact1. 

                                                           
1 Problematica structurilor organizatorice ale întreprinderilor a fost aprofundată de autori în 

studiul “Cadrul structural şi funcţional al societăţilor comerciale”, elaborat în anul 1992.  
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Adâncirea divizării responsabilităţilor cu precizarea exactă a lor, implica-
rea largă a salariaţilor în procesul decizional, participarea acestora la formarea 
capitalului şi la beneficii constituie o premisă importantă în vederea transformă-
rii întreprinderii într-o veritabilă comunitate de interese în cadrul căreia se ma-
nifestă un puternic sentiment colectiv de apartenenţă. 

- Controlul extern (exercitat de proprietari). Practica ţărilor dezvoltate a 
evidenţiat faptul că firmele controlate de proprietari – acţionari se comportă în 
mod diferit faţă de cele controlate de manageri, aceştia din urmă având în ve-
dere, în mod prioritar, obţinerea unor rate mai mari ale creşterii şi alocarea unei 
părţi însemnate din profit pentru dezvoltare. O formă adecvată de practicare a 
controlului extern s-a dovedit a fi sistemul de administrare prin consiliul de su-
praveghere care, spre deosebire de cel prin consiliul de administraţie, face o 
separare netă între funcţiile de conducere şi cele de control, ne mai îndeplinind 
atribuţii privind conducerea globală a întreprinderii, lăsând astfel o libertate ma-
re de acţiune managerilor din întreprindere1. 

                                                           
1 Problematica structurilor organizatorice ale întreprinderilor a fost aprofundată de autori în 

studiul “Cadrul structural şi funcţional al societăţilor comerciale”, elaborat în anul 1992.  
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− S.C. Tubal S.A. 
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Cuvânt înainte 

Problemele legate de apariţia poluării nu constituie fenomene noi cu ori-
ce preţ. Toate societăţile omeneşti au luat naştere şi s-au consolidat transfor-
mând mediul lor natural într-o manieră adesea ireversibilă (a se lua în conside-
rare mai ales despădurirea şi eroziunea solului). Odată cu accelerarea proce-
sului de industrializare, impacturile asupra mediului s-au înmulţit şi au devenit 
tot mai ameninţătoare pentru mediul local (vezi calitatea apei, a aerului, esteti-
ca peisajului), iar apoi s-au amplificat la nivel planetar (vezi echilibrul apei în 
natură, al carbonului, al azotului şi al sulfului). Toate activităţile economice con-
tribuie la  această degradare de îndată ce deşeurile provenite din acestea (me-
talele grele, pesticidele, detergenţii, gazele toxice...) nu mai pot fi absorbite şi 
reciclate pe cale naturală. 

Dintre toate aceste activităţi cele care au drept sarcină aprovizionarea 
energetică  a societăţii noastre (activităţile legate de exploatarea lemnului, a 
cărbunelui, a produselor petroliere, a gazului natural şi a electricităţii) ocupă un 
loc privilegiat din mai multe puncte de vedere. 

Toată energia pe care o consumăm în activităţi cum sunt încălzirea locu-
inţelor, producţia industrială, transportul persoanelor şi al mărfurilor este extra-
să din resurse reînnoibile (biomasă, energie solară, energie eoliană) şi mai 
ales nereînnoibile (combustibili fosili şi fisili). Ultimele sunt extrase din ecosfera 
noastră ca apoi să se reîntoarcă acolo sub formă de energie transformată (en-
tropie), de gaze toxice sau de deşeuri care au uneori o viaţă extrem de lungă. 

Acest proces de transformare a resurselor energetice a permis industria-
lizarea oferind posibilitatea unei substituiri pe scară largă a muncii omeneşti 
prin maşini, unei disponibilităţi aproape nelimitate de materiale, unei creşteri 
fără precedent a schimburilor economice pe baza dezvoltării transporturilor. 

Definită de unii specialişti drept modalitatea prin care o societate trans-
formă şi utilizează energia, tehnologia societăţilor industriale pare nedisociabilă  
de existenţa unui consum important de energie, devenit posibil prin punerea în 
valoare a uriaşelor stocuri de energie fosilă acumulate în subsolul planetei 
noastre. Acest consum a fost limitat la 0,2 tone echivalent ţiţei (t.e.p.) în peri-
oada dintre revoluţia neolitică şi cea industrială, pentru ca în 1850 consumul 
mediu pe locuitor pe plan mondial să ajungă la cifra de 0,3 t.e.p.1, în 1900 la 
0,5 t.e.p., în 1950 la 0,8 t.e.p., în 1970 la 1,4 t.e.p., iar în 1992 la 1,6 t.e.p. 
Această medie mondială maschează în realitate astăzi, în măsură mai mare 
decât ieri, existenţa unei profunde inegalităţi: 0,2 t.e.p. pentru majoritatea ţărilor 
aparţinând aşa-numitei "lumi a treia", 3-4 t.e.p. media în Europa Occidentală şi 
8 t.e.p. în Statele Unite ale Americii. 

                                                           
1 t. e. p = tone echivalent carbon/tone echivalent ţiţei; 1 t. e. p. = 11,7 x 103 GWh 
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În aceste condiţii dilema omenirii este clară. Dacă toate ţările se vor am-
biţiona să ducă un mod de viaţă în stil american, o populaţie de 10 miliarde lo-
cuitori se va afla în perspectiva anului 2050 în faţa necesităţii de a dispune 
anual de 80 miliarde t.e.p., ceea ce înseamnă o cantitate de zece ori mai mare 
decât cea necesară astăzi. 

Deşi nivelul de viaţa în România se află încă destul de departe de cel  
american,  aceasta nu înseamnă câtuşi de puţin că pericolele sunt mai reduse 
în ceea ce ne priveşte sau că nu putem suporta consecinţele nefaste ale activi-
tăţilor economice sau de altă natură derulate în ţările  vecine sau chiar peste 
ocean. 

Această globalizare a problemelor de natură ecologică şi a consecinţelor 
acestora a fost şi raţiunea  principală pentru care a fost concepută această car-
te. Ideea de a familiariza cetăţeanul român cu aceste probleme m-a preocupat 
de mult. 

De remarcat faptul că percepţia socială a riscurilor asociate în special 
activităţilor energetice nu este nouă. Până în secolul XVII cărbunele era utilizat 
drept combustibil în locuinţele din Londra fiind considerat în acelaşi timp drept 
murdar şi poluant. Numai începând cu puternicele contestaţii de masă apărute 
în Statele Unite, la sfârşitul anilor '60, problema riscurilor ecologice asociate 
activităţilor energetice s-a pus în  mod coordonat şi corelat. Adoptarea lui 
"Clean Air Act" în 1970 a fost primul rezultat al acestei activităţi. Acţiunile între-
prinse de "Amis de la Terre", raportul Clubului de la Roma (1971), conferinţa 
de la Stockholm organizată de Naţiunile Unite în iunie 1972 au generalizat 
această conştientizare a problemei, care a fost de altfel mereu reactualizată de 
o serie de importante accidente industriale: Torrey Canyon  (1967), Amoco 
Cadiz (1978), Three Miles Island (1979), Cernobâl (1986), Exxon Valdez 
(1989). În decursul anilor '80, rezultatele importantelor programe ştiinţifice asu-
pra evoluţiei climatului, lansate în lucru de la sfârşitul anilor '50, au început să 
fie difuzate, confirmând caracterul planetar al anumitor ameninţări ecologice. 

În ceea ce priveşte o altă latură tratată în lucrarea de faţă şi anume ace-
ea privind atitudinea economiştilor de-a lungul istoriei în faţa problemelor me-
diului şi unele concepte utilizate de aceştia, trebuie amintit  faptul că până în 
cea  de-a doua jumătate a secolului XX, problemele mediului înconjurător nu 
erau privite de aceştia prin prisma a ceea ce societăţile ejectează în ecosferă, 
ci din perspectiva resurselor naturale consumate. 

Surse ale oricărei bogăţii  materiale, pentru fiziocraţi, aceste resurse natu-
rale trebuiau respectate adică utilizate în spiritul respectului ciclurilor naturale. 

Pentru economiştii clasici, sursa principală de creare a  valorii nu mai es-
te natura, ci munca.  Resursele naturale de prim  rang cum sunt  pământurile 
cultivabile încep să capete limitări absolute (Thomas Malthus) sau relative (Da-
vid Ricardo) în legătura lor cu creşterea activităţii economice. J. Stuart Mill, iar 
apoi Karl Marx, arată că introducerea  progresului tehnic posedă calitateade a 
putea diminua aceste resurse naturale.  
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Odată cu trecerea de la valoarea reprezentată prin  muncă la cea repre-

zentată  de utilitate, şcoala neoclasică (Vilfredo Pareto), statutul resurselor na-
turale nu se deosebeşte de cel al oricărui alt bun. Valoarea acestora depinde 
de ceea ce agenţii economici consimt să plătească pentru a le putea folosi. 

Începând cu apariţia lucrării lui Arthur Pigou intitulată "L'économie du 
bien-ìtre" (1920) majoritatea economiştilor încep să apere şi să propage princi-
piul "pollueur-payeur", adică internalizarea costului poluării în costurile de pro-
ducţie. 

Aceasta ar putea fi, în opinia mea, atitudinea cea mai indicată pentru a fi 
adoptată în prezent  sau măcar cunoscută de către cei cărora le adresez 
această carte şi anume tuturor celor interesaţi de problemele mediului înconju-
rător în România acestui sfârşit de secol. 

Adresez pe această cale tuturor celor care prin criticile lor binevoitoare 
sau chiar mai puţin binevoitoare, adresate mie sau lucrării de faţă, m-au stimu-
lat să duc la capăt această lucrare cele mai sincere mulţumiri. Atenţia pe care 
mi-au acordat-o m-a onorat în cel mai înalt grad şi m-a făcut să încerc să mă 
autodepăşesc. Nefiind capabilă să apreciez în ce măsură am reuşit, le aştept 
în continuare sfaturile. 

Mulţumiri aparte domnului Ioan-Franc Valeriu, directorul Centrului de In-
formare şi Documentare Economică al Institutului Naţional de  Cercetări Eco-
nomice şi colectivului coordonat de domnia sa  pentru  strădaniile depuse pe 
linia apariţiei în bune condiţii a acestei cărţi. 
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Capitolul 1 

PROBLEMA COSTURILOR POLUĂRII 

1.1. Scurtă trecere în revistă a noţiunii de economia mediului în-
conjurător ("Environmental Economics") 

Economia mediului înconjurător reprezintă un domeniu nou al cercetării 
economice, care este esenţial în procesul formării actualei generaţii de econo-
mişti. Rădăcinile sale se află în teoriile despre externalitate ale lui Marshall şi 
Pigou, în teoria bunurilor publice a lui Wicksell şi Bowen, în teoria generală a 
echilibrului a lui Walras, în analiza cost-beneficiu prefigurată de Dupuit, dar cul-
tivată şi adusă la maturitate de economiştii angrenaţi în activitatea agenţiilor 
preocupate de calitatea resurselor de apă, agenţii aparţinând guvernului SUA. 

Efectele externe ale tranzacţiilor economice au fost recunoscute de eco-
nomişti de multă vreme. În anii '40 au existat o serie de articole în "Economic 
Journal" tratând despre economiile externe posibile, care erau asociate investi-
ţiilor în industriile având costuri descrescătoare. Privite în retrospectivă, aceste 
probleme apar ca fiind destul de aride şi tratând un subiect care nu mai este 
atât de actual. 

În schimb, teoria economică a recunoscut de mult, cel puţin într-o anumi-
tă măsură, existenţa problemelor referitoare la "proprietatea comună" 
("common property") şi la nepotrivitele asocieri de resurse cuplate acestora. Se 
consideră de multă vreme că atunci când  drepturile de proprietate legate de o 
resursă naturală de valoare n-au fost sau n-au putut fi împărţite astfel încât 
participanţii la activităţile care utilizează acea resursă să nu le afecteze şi pe 
celelalte, cu excepţia schimbului de piaţă, schimbul privat neregulat conduce la 
efecte externe şi prin urmare la apariţia ineficienţei utilizării acestora. De 
exemplu, producătorul individual de ţiţei, extrăgând dintr-un zăcământ comun 
împreună cu alţi producători nu are  nici un fel de stimulent de piaţă de luat în 
considerare şi ca urmare impune celorlalţi un cost majorat datorită reducerii 
presiunii gazelor în întregul zăcământ drept consecinţă a propriei extracţii. În 
vreme ce această problemă a fost recunoscută ca atare în legătură cu resurse 
ca ţiţeiul, pescuitul şi reţeaua de ape subterană şi s-au enunţat teorii destul de 
sofisticate în acest domeniu, proprietatea privată şi schimbul au fost privite de 
către profesionişti drept piatra unghiulară  a unei alocări eficiente a resurselor. 

Pentru a-l cita pe faimosul economist de început al bunăstării sociale, 
Pigou: 

"Aşa după cum s-a susţinut mai sus, că în anumite sectoare industriale 
este investit un volum necorespunzător de resurse deoarece valoarea produsu-
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lui social net marginal acolo diferă de valoarea produsului privat net marginal, 
s-a considerat în mod tacit că în principalele întreprinderi ale sectoarelor indus-
triale aceste două valori sunt egale" (Pigou, 1932, p. 199). 

Scitowsky, un alt important cercetător de început al externalităţilor, după 
ce a prezentat cazurile sale doi şi patru, care descriau externalităţile ce afec-
tează  consumatorii şi respectiv producătorii, afirmă că: 

"Cel de-al doilea caz pare excepţional, deoarece majoritatea exemplelor 
acestuia pot fi şi în mod uzual sunt eliminate prin decrete zonale şi reglemen-
tări industriale privind sănătatea publică şi siguranţa...Cel  de-al patrulea caz 
pare neimportant, pur şi simplu deoarece exemplele acestuia par să fie puţine 
şi excepţionale" (Scitowsky, 1954, p. 143-51). 

Chiar mai târziu, în 1957, Bator avea să scrie: 
"Foarte pastorala  calitate a exemplului sugerează că, într-un asemenea 

context static cum ar fi interacţiunea directă dintre interacţiunile producătorilor, 
care nu este reflectată de preţuri, este probabil rară" (p.42). 

La începutul anilor '60 ştiinţele economice au început să se preocupe 
mai serios de problema externalităţilor, după cum a indicat-o apariţia unui şir 
de articole publicate în majoritatea jurnalelor economice. Articolele scrise de 
Coase (1960), Buchanan şi Tullock (1962) şi Turvey (1963) au determinat une-
le progrese în procesul sistematizării definiţiilor şi în clarificarea subiectelor. 
Totuşi, chiar şi aceste contribuţii valoroase la elucidarea problemelor s-au ocu-
pat cu problema externalităţii privită drept o minoră deviere de la optimul lui 
Pareto  pe o piaţă concurenţială şi au încadrat problema externalităţilor în două 
capitole. Mishen, după o  grijulie trecere în revistă a literaturii, a făcut comenta-
riul următor: 

 "Forma sub care efectele externe au fost prezentate în literatură este 
cea a analizei echilibrului parţial; o situaţie în care o singură industrie produce 
o producţie de echilibru,  în mod obişnuit, în condiţiile concurenţei perfecte, 
unele forme de intervenţie fiind cerute în scopul determinării industriei să pro-
ducă o <<producţie ideală>> sau <<optimă>>. Dacă punctul de vedere nu este 
explicitat se înţelege în mod tacit că în afara cazului în care restul economiei 
rămâne organizată în conformitate cu condiţiile optime se merge la cunoştinţe-
le superficiale ale problemelor lui <<Second Best>>1 (Mishen, 1965, p. 1-34). 

La sfârşitul deceniului a devenit clar că cel puţin un tip de externalităţi 
(cele asociate amplasării reziduurilor rezultate din activităţile moderne de con-
sum şi producţie, ar trebui să fie privite diferit. În realitate ele constituie o parte 
normală şi într-adevăr inevitabilă  a acestor activităţi. Semnificaţia lor economi-
că tinde să se majoreze ca urmare a dezvoltării economice, iar capacitatea 
mediului înconjurător de a le primi şi asimila reprezintă o resursă naturală im-
portantă având o valoare în creştere. Rezultă deci că lipsa comună a acelei 
perioade de a recunoaşte aceste realităţi în teoria economică este o consecin-

                                                           
1  a doua alegere. 
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ţă a interpretării, care este în contradicţie cu legea fizică fundamentală a con-
servării masei/energiei. 

Ştiinţele economice moderne ale bunăstării sociale concluzionează că: 
1. preferinţa punerii în ordine a funcţiilor de consum şi producţie ale pro-

ducătorilor  este independentă, iar formele acestora sunt reglementa-
te în mod corespunzător; 

2. consumatorii maximizează factorul utilitate pentru a obţine venit şi pa-
rametri de preţ şi 

3. producătorii maximizează factorul profit al acestor parametri de preţ 
apoi un set de preţuri se stabileşte astfel încât nici un preţ  individual 
nu devine mai bun fără a determina ca altele să se înrăutăţească. 
Pentru o distribuţie dată de venit aceasta este o poziţie eficientă. Date 
fiind anumite presupuneri privind structura pieţelor, acest "optim al lui 
Pareto" poate fi realizat via un mecanism de preţuri şi un schimb de 
mărfuri descentralizat în mod voluntar. 

În cazul în care capacitatea mediului de a asimila reziduurile este redu-
să, procesul schimbului descentralizat în mod voluntar nu poate fi eliberat de 
pierderile tehnologice externe necompensate în afara cazului în care: 

− toate intrările sunt pe deplin convertite în ieşiri fără a se înregistra re-
ziduuri materiale şi energetice de-a lungul procesului şi toate ieşirile 
finale sunt complet distruse în procesul de consum sau 

− drepturile de proprietate sunt astfel repartizate încât toate atributele 
relevante din punct de vedere ecologic se află în proprietate privată şi 
aceste drepturi sunt comercializate pe pieţele concurenţiale. 

Nici una dintre aceste condiţii nu poate fi îndeplinită într-o economie reală. 
Natura nu permite distrugerea materiei excepţie făcând anihilarea mate-

riei cu antimaterie.  În aceste condiţii capătă o importanţă deosebită găsirea 
unor mijloace de depozitare ale reziduurilor nedorite ce sunt ejectate în mediul 
înconjurător  (ape, pământ şi atmosferă) care maximizează rata internă a profi-
tului acelor unităţi cu decizie descentralizată. 

Apa şi aerul constituie exemplele clasice de bunuri libere (free goods) în 
cadrul ştiinţelor economice. În realitate în economiile dezvoltate există resurse 
aflate în proprietate comună având o  valoare în continuă creştere, care deter-
mină ca societatea să aibă importante şi dificile probleme de alocare de rezol-
vat, probleme  pe care schimbul pe pieţele private nu le poate rezolva. Aceste 
probleme apar tot mai  frecvent ca urmare a faptului că mărirea populaţiei şi a 
producţiei industriale determină o creştere tot mai accentuată a presiunii exer-
citate asupra capacităţii mediului înconjurător de a absorbi, dilua, transforma 
chimic şi pur şi simplu de a  acumula şi stoca reziduurile provenite din procese-
le de producţie şi consum. Mai mult, mijloacele tehnologice de prelucrare sau 
purificare a unui tip sau altuia de reziduu nu distrug reziduurile, ci numai le 
schimbă forma. Astfel, în funcţie de nivel, structurile şi tehnologia de producţie 
şi consum, reciclarea materialelor în utilizări productive sau ejectarea lor într-
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un mediu alternativ  reprezintă numai operaţiile generale pentru protejarea unui 
mediu anumit, cum ar fi apa. Problemele puse de existenţa reziduurilor trebuie 
să fie văzute într-un context regional sau economic  mai larg decât cel oferit de 
problemele specifice puse de amplasarea reziduurilor gazoase, lichide, solide 
şi energetice. 

Frank Knight a încercat să furnizeze o explicaţie pentru care toate aceste 
fapte elementare au jucat un rol atât de neînsemnat  în cercetarea economică, 
teoretică şi empirică de început. Cităm: 

"Următorul capitol urmează să menţioneze legăturile cu dimensiunile 
problemei din alt punct de vedere şi face legătura cu a doua principală eroare 
menţionată mai devreme, legată de ideea că obţinerea hranei şi mâncatul sunt 
considerate drept tipuri de activitate economică. Însemnătatea economică de 
bază (valoare sau utilitate)  este serviciul, nu bunul. Este inerent ca o apă cur-
gătoare sau un curs în timp..." (Knight, 1921, p. 92). 

Teoria economică standard a alocării este într-adevăr legată de servicii. 
Obiectivele materiale sunt numai vehicule, care poartă unele dintre aceste ser-
vicii şi acestea sunt schimbate în funcţie de preferinţele consumatorului pentru 
serviciile asociate cu utilizarea lor sau deoarece ele pot adăuga valoare în pro-
cesul de prelucrare. Economiştii persistă încă în ideea de a  se referi la "con-
sumul final" al bunurilor deoarece obiectele materiale, cum sunt combustibilii, 
materialele şi bunurile finite, dispar oarecum în vid, o practică care a fost apa-
rent inofensivă atâta vreme cât aerul şi apa au fost ambele literalmente "bunuri 
libere". Desigur, reziduurile obţinute atât din procesul de producţie, cât şi din 
cel de consum există şi acestea aduc în schimb prejudicii (cum ar fi moartea  
peştilor, majorarea dificultăţii de a trata apele, afectarea sănătăţii publice şi de-
teriorarea clădirilor) şi nu servicii. Aceste prejudicii au repercusiuni asupra con-
sumatorilor şi producătorilor, fie că aceştia o doresc sau nu, cu excepţia unor 
cazuri, care nu pot fi controlate prin angajarea în schimburi individuale. 

În 1970 o publicaţie a formulat aceste idei prin includerea balanţei mate-
riale în cadrul modelului general de echilibru de tip Walrasian (Kneese, Ayres 
şi d'Arge, 1970). Această lucrare a furnizat pretextul unui volum important de 
comentarii teoretice ulterioare. De atunci s-au realizat multe asemenea lucrări 
în domeniul economiei mediului înconjurător (mai ales în anii '70). Multe dintre 
aceste lucrări au fost conduse de cercetători care lucrează pentru "Resurse de 
viitor" (Resources for the Future) sau de persoane afiliate la RFF, dar care lu-
crează în alte instituţii. Un sumar al acestor metode şi rezultatele acestor direc-
ţii de cercetare pot fi găsite în lucrările lui Kneese şi Bower (1979). O publicaţie 
teoretică importantă  a acestei perioade, care reprezintă încă o lucrare stan-
dard de referinţă este cea a lui Maler (1974). 

Lucrările teoretice şi aplicative ulterioare s-au îndreptat spre multe direc-
ţii. Ar putea fi util pentru trecerea în revistă a noţiunii de economia mediului în-
conjurător să se încerce o prezentare a principalelor întrebări cărora a trebuit 
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să li se răspundă pe parcursul avansării cercetărilor în domeniu. Dintre acestea 
se remarcă: 

− cum trebuie luate deciziile privind calitatea mediului înconjurător? 
− cum trebuie măsurate beneficiile şi costurile schimbării calităţii mediu-

lui înconjurător? 
− cum trebuie introduse în practică deciziile privind schimbarea sau 

menţinerea calităţii mediului înconjurător? 
− cum pot afecta deciziile privind calitatea mediului economia? 
Înainte de a proceda la realizarea unui scurt rezumat al problemelor din 

punctul de vedere al întrebărilor enunţate, trebuie subliniate două aspecte. 
În primul rând, categoriile cu care se  operează se interferează mai mult 

decât s-ar părea la prima vedere. De exemplu, îngrijorarea manifestată privind 
analiza cost-beneficiu  presupune un răspuns specific  la prima întrebare. Ale-
gerea metodei de introducere în practică ajută să se determine costurile fiecă-
rei decizii particulare. Aceste costuri la rândul lor sunt deosebit de importante 
pentru evaluările macroeconomice ale efectelor de politică de protecţie a me-
diului înconjurător. 

În al doilea rând, caracteristica acestei metode aplicate în economia me-
diului înconjurător are un caracter interdisciplinar inerent. Pentru a realiza deta-
lierea necesară în problemele de aplicare reală este necesar să se facă apel la 
ingineri, biologi, fizicieni, jurişti, cercetători şi economişti. Pentru mulţi această 
caracteristică reprezintă o atracţie importantă a subiectului. 

În ceea ce priveşte modul în care se decide care sunt subiectele de inte-
res ecologic trebuie reamintit faptul că esenţa subiectelor privind protecţia me-
diului este aceea că acestea implică externalităţi şi bunuri publice. Din combi-
naţia lor rezultă că numai în cazuri rare se poate face  apel la teoremele famili-
are despre rezultatele splendide ale bunăstării sociale obţinute pe piaţa liberă. 
Deoarece piaţa nu are cerinţe particulare, care să ne atragă atenţia, se pune 
problema cum poate şi cum trebuie societatea să decidă şi care este volumul 
de calitate ecologică ce trebuie achiziţionat. 

O posibilitate, care ar putea fi numită răspunsul direct la bunăstarea 
economică socială, este utilizarea analizei cost-beneficiu. Făcând abstracţie 
pentru moment de dificultăţile de măsurare, care vor fi discutate în continuare, 
să notăm faptul că acest răspuns evidenţiază că numai colectivitatea este ace-
ea care trebuie să decidă asupra calităţii ecologice prin acţiunea de adăugare 
a unor costuri suplimentare tuturor acelora dispuşi să le majoreze şi prin com-
pararea totalului obţinut cu costurile. Ca urmare a faptului că dorinţa de a plăti 
este în funcţie de venit, rezultatul este puternic condiţionat de status quo-ul co-
lectivităţii. Acest criteriu sau unul similar este implicat în judecata privind 
indezirabilitatea soluţiilor de piaţă la care s-a făcut referire mai sus. 

O modalitate de a merge mai departe de venit şi măsurile de bunăstare 
generală este aceea de a se proceda la supunerea la vot a soluţiilor. În acest 
caz  fiecare persoană are  aceleaşi drepturi, iar extinderea câştigului sau a 
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pierderii unei perspective individuale nu este importantă pentru ultima  decizie, 
principalul fiind dacă individul este pentru sau contra propunerii. 

Economiştii, cercetătorii şi filozofii sunt implicaţi în examinarea seriei de 
mecanisme posibile şi criterii de alegere. Două tipuri principale de examinare 
au fost realizate până în prezent. 

Într-unul dintre acestea criteriul a contrastat cu sistemul etic. De exem-
plu, s-a demonstrat că o versiune de sistem utilitarist al eticii este echivalentă 
utilizării analizei cost- beneficiu. Această metodă de lucru este sumarizată şi 
examinată de Kneese şi Schulze (1985). 

Cealaltă formă importantă de cercetare aplicată în luarea deciziilor de 
protecţie a mediului a fost constituită ca un fel de disciplină subordonată cu-
noscută sub numele de teoria alegerii publice sau sociale (vezi Plott, 1976, o 
revistă de teorie). În cadrul acesteia interesul principal a fost acordat mai de-
grabă comportamentului presupus de procesul de luare a deciziilor decât natu-
rii normative a deciziilor, care puteau conduce la aceasta. Rezultatul privind 
ciclicitatea potenţială a majorităţii deciziilor după trei sau mai multe alternative 
când preferinţele individuale nu sunt slăbite reprezintă exemplul cel mai cunos-
cut. Recent cercetările au mers mai departe examinând efectul unor astfel de 
subiecte "tehnice" sau constituţionale cum sunt: 

− procesul de reglementare şi relaţia acestuia cu subiectele de alegere 
socială mai largă (conform  Russell şi Shelton, 1974; Fiorina şi Noll, 
1978, Fiorina 1982); 

− schiţarea jurisdicţiilor geografice şi a relaţiilor dintre diversele niveluri 
jurisdicţionale (conform McMillan, 1976; Rose Ackerman, 1981); 

− schiţarea instituţiilor specifice (Klevorick şi Kramer, 1973); 
− politicile proiectelor particulare (conform Plotkin, 1972). 
În continuare, metodele alegerii publice au fost utilizate pentru a examina 

probleme cum sunt: motivaţiile care-i determină pe cetăţeni să se alăture gru-
purilor de protecţie a mediului şi când teoria economică de început ar putea 
previziona "libera călătorie" (vezi de exemplu, Hardin, 1982)1 

Pentru unii însă metodele alegerii publice (public choice) şi problemele 
legate de acestea rămân în mod fundamental nesatisfăcute deoarece rezulta-
tele previzionate nu pot fi niciodată obţinute. Toate instituţiile implicate în lua-
rea deciziilor colective îşi asumă unele versiuni ale păcatului originar conţinute 
în faimoasa teoremă de imposibilitate a lui Arrow. Fiind incapabilă fie să pre-
scrie structura corectă, fie să evalueze consecinţele rezultate din renuţarea la 
aranjamentele luării deciziilor alternative este destul de frustrant faptul că eco-
nomia bunăstării sociale, în ciuda tuturor inadvertenţelor sale pare mai ademe-
nitoare. Toate aceste lipsuri conduc la reconsiderarea analizei cost-beneficiu şi 
la introducerea sa în practică. 

 

                                                           
1  locul de călătorie 
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Problema  măsurării beneficiilor şi a costurilor 
Ca urmare a calităţii naturii ecologice, beneficiile ce urmează să se obţi-

nă din schimbările propuse în prescrierea calităţii sunt dificil de măsurat. 
Această situaţie reprezintă pur şi simplu cealaltă expresie a constatării că pie-
ţele nu lucrează suficient de bine pentru a determina decizii deoarece dorinţa 
de a plăti nu este înregistrată pe fiecare piaţă. În aceste circumstanţe se con-
stată că ingeniozitatea economiştilor a fost epuizată depăşindu-se limita de 
imaginare a beneficiilor posibile. Metodele rezultate pot fi apreciate drept indi-
recte şi acestea vor contrasta cu metodele directe în cadrul cărora contribuabi-
lii sunt întrebaţi cât sunt dispuşi să plătească. 

Estimarea beneficiilor constituie una din metodele indirecte şi presupune 
în mod uzual, cel puţin în principiu, înţelegerea şi capacitatea de a caracteriza 
cantitativ sau nu numai comportamentul uman, care dă naştere beneficiului. 
Aceasta presupune mai multe etape succesive (de la politica propusă de a re-
duce poluarea la reducerea în sine), care produc modificări în calitatea mediu-
lui înconjurător. La acest tip de modificare organismele umane sau alte orga-
nisme materiale reacţionează fie în calitate de subiect având o alegere conşti-
entă, fie din necesitate biologică sau chimică. 

De un interes particular, în cadrul metodelor indirecte, este selecţionarea 
a ceea ce poate fi măsurat din datele existente (sau plauzibile într-o perspecti-
vă viitoare) şi dacă evaluarea dolarului poate fi realizată din aceleaşi date sau 
trebuie furnizată din alte surse. De exemplu, cea mai cunoscută metodă indi-
rectă este probabil cea care utilizează costul călătoriei drept metodă de a do-
vedi existenţa bunăvoinţei de a plăti pentru experienţa obţinută în cursul călăto-
riei sau pentru poziţia deţinută1 (vezi de exemplu, Clawson şi Knetsch, 1966). 
O dovadă teoretică clară că metoda costului de călătorie realizează ceea ce s-
a presupus este dată de Bowes şi Loomis (1980). În cadrul acesteia premisa 
de bază  o constituie decizia de a călători, producând o singură "achiziţionare", 
iar valoarea poate fi dedusă prin metoda evaluării distanţei şi timpului (metode-
le de evaluare utilizate constituie încă subiect de dispută). Aplicarea acesteia 
pentru estimarea beneficiului obţinut prin îmbunătăţirea calităţii mediului încon-
jurător este foarte originală deşi ideea centrală nu este greu de întrevăzut şi 
anume că îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător într-un loc urmează să 
schimbe aparenţele cererii pe care locul sau experienţa câştigată în cursul că-
lătoriei le furnizează. În cazul în care  calitatea mediului înconjurător este modi-
ficată pretutindeni în acelaşi timp este practic imposibil să se obţină evaluarea  
beneficiilor din modelul costului de călătorie. 

O altă metodă indirectă bazată pe decizia observabilă este centrată pe 
participarea într-o activitate dependentă de mediul ecologic natural (cum ar fi 
pescuitul sportiv) şi nu pe călătoria într-o direcţie oarecare. În acest  caz argu-

                                                           
1 free riding; expresie care semnifică disponibilitatea indivizilor de  a plăti pentru reducerea 

poluării (vezi: Economics, Third Edition, Paul Wonnacott şi Ronald Wonnacott, pag. 585. 
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mentul de bază este acela că beneficiile apar deoarece îmbunătăţirile aduse 
calităţii mediului determină majorarea cererii (reduc preţul) resurselor necesa-
re. Acest efect poate fi conceput prin armonizarea datelor de participare şi dis-
ponibilitate (vezi: Vaugham şi Russell, 1984). 

Punctul "slab" al acestor metode este acela că nici un alt cost nu este 
ataşat în mod unic deciziei de participare la o călătorie sau la o activitate de-
pendentă de mediul ecologic natural. Călătoria poate avea loc, dar se presu-
pune că noi nu vom şti unde. Echipamentul va fi achiziţionat, dar acesta poate 
avea un grad diferit de elaborare şi necesitate. În aceste circumstanţe apare o 
a doua problemă de evaluare: cum să evaluăm o unitate de participare? 

Deşi nu există răspunsuri complet satisfăcătoare, au fost încercate unele 
subterfugii cum ar fi utilizarea unui model cost- călătorie (Vaugham şi Russell, 
1982). 

Un al treilea tip important de estimare tehnică indirectă a beneficiului 
poate fi considerat abordarea răspunsului biologic. În acest caz se consideră 
că psihologia umană (sau plantele şi animalele) răspunde stresului, care este 
asociat calităţii mediului înconjurător. De exemplu, poluarea aerului cu sulfaţi şi 
particule este legată de o varietate de condiţii asociate bolilor acute şi cronice 
ale aparatului respirator (Lave şi Seskin, 1977,  iar pentru o tratare mai recentă 
şi într-o manieră mai modernă, Portney şi Mullahy, 1985). 

Nici în acest caz nu se presupune vreo evaluare ca răspuns, aceasta fi-
ind necesar să fie furnizată prin deducţie. Din acest motiv se consideră metoda 
ca fiind "indirectă". Pentru plante sau animale, implicate în activităţi cum sunt 
activitatea de pescuit comercial, silvicultură sau agricultură, asemenea interfe-
renţe sunt relativ simple. Pentru speciile "estetice", pentru situaţiile presupu-
nând o sănătate ecologică generală, pentru argumentele despre viitorul fondu-
lui genetic şi cel mai important pentru sănătatea umană, deducţiile sunt relativ 
puţin dificile. Efectele poluării exprimate prin procentul mortalităţii umane au 
fost evaluate, de exemplu, pe baza valorii proprietăţii (Portney, 1981) şi a sala-
riilor şi ocupaţiilor incluzând un risc (conform Thaler şi Rosen, 1976; pentru o 
privire de ansamblu vezi Bailey, 1980). În cazul efectelor ce presupun apariţia 
bolilor şi nu mortalitate este necesar să se manifeste o mare ingeniozitate în 
procesul de evaluare. Un exemplu recent, care a fost publicat îl reprezintă lu-
crarea lui Cropper (1981). 

 
Generalizări privind conţinutul metodelor indirecte 
În primul rând, înţelegerea şi datele necesare realizării câtorva legături la 

care s-a făcut referire mai sus nu sunt aproape niciodată disponibile. Astfel, 
estimările efectelor fizice, dacă acestea s-au petrecut în mediul înconjurător 
sau în corpul omenesc, sunt întotdeauna aproximative şi posibil de a fi influen-
ţate. 

În al doilea rând, sistemele de evaluare a datelor care se interferează şi 
pe care se bazează deciziile particulare adaugă o imprecizie suplimentară 
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substanţială. Astfel, deşi metodele sunt în marea lor majoritate corecte din 
punct de vedere economic, utilizarea acestora nu conduce în general la rezul-
tatele scontate, gradul de aproximare variind în cadrul unui factor cuprins între 
5 şi 10. 

În aceste circumstanţe a atras atenţia specialiştilor o metodă care este 
mai riguroasă şi la fel de eficientă având în plus avantajul de a fi flexibilă şi mai 
puţin costisitoare. Această metodă este o metodă cunoscută drept o evaluare 
posibilă sau mai puţin însemnată a consimţământului de a plăti expertizele 
ecologice. În cadrul acestei metode persoane individuale sunt întrebate cât ar fi 
dispuse să plătească pentru obţinerea unui bun realizat cu multă grijă din punct 
de vedere al protecţiei mediului înconjurător. Această tehnică n-a fost conside-
rată drept eficientă deoarece toată lumea cunoştea încă de la publicarea arti-
colelor originale ale lui Samuelson noţiunea de "public goods" ("bunuri publi-
ce"), iar cei intervievaţi aveau iniţiativa în astfel de situaţii să răspundă diploma-
tic sau să mintă. Recent, totuşi, specialiştii, luând în considerare evidenţa în loc 
să se bazeze pe argumentări a priori, au început să aprecieze că aceste meto-
de nu sunt atât de ineficiente. (O evaluare mai recentă a situaţiei apare în lu-
crările lui Cummings, Brookkshire şi Schulze, 1985). Această metodă pare să 
constituie baza estimărilor beneficiilor viitoare fiind legată de deciziile practice 
de politică de protecţie a mediului. 

Pe de altă parte problema metodei cost-beneficiu şi estimarea politicilor 
de control al costului poluării au fost dominate de ingineri, majoritatea reduceri-
lor gradului de poluare fiind rezultatul schimbării unei tehnologii sau introducerii 
unei noi etape în fluxul tehnologic producător de reziduuri. Contribuţia econo-
miştilor a fost de două tipuri: 

− în primul rând au existat precauţii privind dificultăţile, presupuse de 
estimarea costurilor poluării (vezi, de exemplu, Portney, 1981 a); 

− în al doilea rând modelele, care integrează diversele forme ale deşeu-
rilor prezente în atmosferă şi mediul acvatic şi care utilizează balanţa 
de materiale (cel puţin în aspectele sale cele mai importante) au fost 
construite să ajute decidenţii să evite capcana transformării înţelegerii 
ideii generale de principiu în aceea că aplicarea tratamentului egali-
zează reducerea poluării sau că îndepărtarea unei substanţe din ga-
zele ce ies pe coş, de exemplu, înseamnă rezolvarea finală a proble-
mei respective (câteva modele de acest gen sunt descrise în lucrările 
lui Kneese şi Bower, 1979). 

 
Problema  introducerii în practică a deciziilor privind schimbarea 
sau menţinerea calităţii mediului 
Luarea unei decizii colective menite să atingă un anumit nivel al calităţii 

mediului înconjurător nu pune capăt problemelor societăţii. Pentru a transforma 
o decizie într-o realitate fizică este necesar să se schimbe comportamentul 
consumatorilor şi în general al procedurilor individuale (în cazul cel mai frec-
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vent urmează să se reducă ejecţiile poluante). Una dintre cele mai importante 
dezbateri în domeniul mediului înconjurător priveşte meritele relative ale moda-
lităţilor  alternative de realizare a acestor schimbări. În  sensul cel mai simplu, 
dar cel mai utilizat al termenilor, dezbaterea s-a practicat între una sau alta din-
tre versiunile de conducere şi controlul reglementărilor şi între una sau alta din-
tre versiunile stimulentelor economice aplicate. 

În primul caz, dezbaterea s-a exprimat prin forma luată, formă ce se poa-
te referi la ordinele de a face sau a nu face ceva, respectiv a instala şi a intro-
duce în funcţiune o parte din echipament sau a reduce ejecţiile cu câteva pro-
cente prin comparaţie cu un caz de bază sau la interzicerea depăşirii peste un 
anumit nivel admisibil a ejecţiilor. 

În cel de-al doilea caz nu se presupune întreprinderea unei acţiuni ci in-
troducerea unei taxe, care ar încuraja un agent poluant având un comporta-
ment economic raţional să-şi schimbe comportamentul în sensul în care aceste 
taxe ar fi mai reduse decât costurile presupuse de reducerea ulterioară a ejec-
ţiilor de poluanţi. 

Lucrări de început în acest domeniu (conform Kneese, 1964) accentuea-
ză importanţa utilizării stimulentelor economice. Această opinie se bazează pe 
luarea  în considerare a unei eficienţe statice şi pe economia informaţională 
sprijinite fiind pe unele ipoteze foarte speciale cum sunt: funcţiile beneficiului 
linear total şi inexistenţa unui efect al localizării sursei potenţial cauzatoare de 
prejudicii. 

Analizele următoare ale problemei au redus numărul de restricţii şi au ex-
tins criteriile de apreciere incluzând: stimulente dinamice, comoditatea 
monitoringului şi a executării, flexibilitatea în faţa schimbărilor exogene şi con-
siderente politice (în special, conotaţii etice şi impact  distribuţional). Aceste 
analize au arătat că problema stimulentelor este în mod considerabil mai puţin 
clar exprimată decât în lucrarea originală deşi în procesul încurajării dezvoltării 
tehnologiilor nepoluante stimulentele deţin o superioritate de necontestat. 

În mod similar, entuziasmul de început şi competenţele corespunzătoare 
au fost ambele îndreptate spre alte forme importante ale stimulentelor econo-
mice, cum sunt permisele negociabile acordate fie pentru a permite poluarea 
într-un anume loc, fie pentru a emite. Ambele tipuri de instrumente ca şi altele 
cum sunt depozitele de rambursare şi sistemele de răspundere sunt prezentate 
într-o oarecare măsură în lucrările lui Bohm şi Russell (1985). 

Manifestările - concretizate  practic - ale ideii privind utilizarea stimulen-
telor economice sunt puţine, în ciuda entuziasmului arătat de economişti. 

Singurul sistem serios al taxelor de emisie aplicate drept stimulente eco-
nomice  pare să fie sistemul naţional german descris de Brown şi Johnson 
(1984). 

Principala încercare de aplicare practică a permiselor negociabile, deşi 
dominată de constrângerile sale inerente o reprezintă sistemul de credit privind 
reducerea emisiilor de noxe, stabilit în SUA pentru controlul poluării atmosferi-
ce (vezi Tietenberg, 1984). 
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Realizarea previziunilor privind efectele macroeconomice ale poluării 
Se constată că există un interes practic considerabil în ceea ce priveşte 

previzionarea efectelor aplicării politicilor de protecţie a mediului pe ansamblul 
economiei. În cazul  marii majorităţi a analizelor cost - beneficiu acestea se 
opresc la incidenţa iniţială a costului implicat şi nu prezintă în mod explicit "iti-
nerariul" costurilor în cadrul economiei şi modul acestora de însumare pe di-
verse etape. Practic se disting două metode pentru obţinerea unor informaţii 
suplimentare. 

Prima şi cea mai des utilizată depinde de estimarea şi cuantificarea cos-
turilor ca şi de încadrarea acestora într-un model macroeconomic. Acest tip de 
analiză este  realizat în mod obişnuit în cadrul companiilor de consultanţă eco-
nometrică cum sunt: Data Resources, Inc and Wharton Associates (S.U.A.), el 
fiind analog oricărui exerciţiu presupunând o majorare a costului asumat de 
către producători. Un studiu mai de început privind o astfel de abordare a pro-
blemei este cel realizat de Evans în 1972. Abordări mai recente ale subiectului 
şi ale rezultatelor se găsesc în lucrările lui Peskin, Portney şi Kneese, 1981. 

O tratare foarte diferită a subiectului, faţă de cea de rutină, este cea care 
utilizează modelele de echilibru general de tip Walrasian. Aplicaţia unor astfel 
de modele reprezintă o extindere semnificativă a analizei faţă de utilizarea lor 
obişnuită în analiza taxelor şi a problemelor comerciale (vezi revistele cu lucrări 
în domeniu ale lui Shoven şi Whalley, 1984). 

Problema principală privind aplicaţiile în domeniul mediului înconjurător a 
modelelor este modul de utilizare al acestora deoarece prin comparaţie cu pri-
ma abordare, exprimarea costului reducerii poluării ca număr  de dolari nu este 
suficientă. Schimbările în tehnologiile producătorilor ce sunt subiect al unor re-
glementări de protecţie a mediului trebuie să fie cuantificate şi disponibile în 
timpul aplicării soluţiei iterative a modelului deoarece tehnologia s-a bazat pe 
forţa standardelor producătorilor departe de frontierele de eficienţă ale acesto-
ra. Utilizarea subterfugiilor în practică pentru a permite folosirea acestor mode-
le reprezintă o modalitate de reducere a avantajului în acest domeniu. 

În încheierea acestei treceri în revistă a noţiunii de economia mediului 
înconjurător trebuie subliniat faptul că, din perioada de început a anilor '60 şi 
până în prezent domeniul economiei protecţiei mediului înconjurător a suferit 
diverse transformări şi completări încercând să ajungă la maturitate. S-au con-
ceput diverse texte, monografii, jurnale şi cursuri în majoritatea colegiilor şi 
universităţilor de pe glob. Ca urmare a caracterului în continuă transformare a 
economiilor moderne şi a schimbărilor de diverse naturi din societate au apărut 
mereu noi interpretări ale noţiunii amintite. Pentru a le satisface, economia me-
diului înconjurător trebuie acum să ajungă din urmă celelalte surori ale sale, 
disciplinele diverselor ştiinţe sociale. 

Având în vedere că în ultimii ani cercetarea efectivă în domeniul econo-
miei mediului înconjurător a trebuit să recurgă la majoritatea ştiinţelor naturale 
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înrudite cum sunt ingineria, ecologia şi meteorologia pentru a răspunde pro-
blemelor sale deosebit de complexe este nevoie ca în prezent să se constru-
iască punţi de legătură mai bune, care să adune la un loc într-un mod cât se 
poate de eficient metodele teoretice, sociologice, psihologice şi etice utilizate. 

Natura eclectică a economiei mediului înconjurător este pentru mulţi 
specialişti în domeniu o parte importantă a fascinaţiei pe care o exercită. 

1.2. Problema externalităţilor în cadrul economiei mediului  
înconjurător 

Practica a demonstrat că există multe situaţii în care acţiunile indivizilor 
sau ale unei companii pot afecta acţiunile altor indivizi sau ale altor companii. 
Un caz tipic este acela în care o companie impune un cost altor companii, cost 
care nu este compensat în vreun fel de către celelalte companii sau în care 
activitatea unei companii determină obţinerea unui beneficiu de către alte com-
panii, cea dintâi neobţinând o recompensă pentru producerea acelui beneficiu. 

Unul dintre cele mai discutate exemple în acest sens oferit în ultimii ani 
pe plan mondial este acela al poluării aerului şi apei. 

Un alt exemplu la fel de elocvent este cel furnizat de utilizarea unui auto-
turism, care nu este echipat cu un sistem de control al emisiilor de noxe şi care 
implicit produce prejudicierea calităţii aerului. Desigur că acest efect al poluării 
aerului devine foarte nociv numai în cazul în care această poluare se produce 
pe scară largă.  După cum se poate vedea crearea acestei situaţii impune su-
portarea unor costuri suplimentare de către alţii. 

În mod similar o instalaţie chimică, care descarcă efluenţii săi poluaţi 
chimic într-un râu  impune prin această acţiune costuri suplimentare celorlalţi 
agenţi economici sau chiar consumatorilor particulari, costuri legate de tratarea 
ulterioară a apelor pentru a le putea folosi. 

În general aceste costuri suplimentare legate de contracararea acţiunilor 
ce prejudiciază mediul şi care sunt suportate de ceilalţi sunt denumite în litera-
tura de specialitate externalităţi negative (negative externalities). 

Se constată însă că nu toate externalităţile care se întâlnesc în practică 
sunt negative. Există şi unele externalităţi pozitive (positive externalities), care 
presupun că o acţiune individuală creează posibilitatea obţinerii unui beneficiu 
de către alţii. De exemplu, plantarea unei specii de arbuşti  decorativi în grădi-
niţa din faţa casei poate constitui pentru vecini un adevărat beneficiu recreativ, 
acela de a avea posibilitatea să-i privească. De asemenea, o livadă de meri 
poate constitui o externalitate pozitivă pentru un apicultor; sau situaţia  în care 
un cetăţean îşi restaurează casa aflată în vecinătatea uneia ce se află în para-
gină poate constitui un exemplu de externalitate pozitivă pentru vecinii săi. 

Se poate oferi un număr mare de alte exemple de externalitate şi literatu-
ra abundă cu  astfel de exemple: 

− putem cita cazul unui autoturism în plus pe o şosea supraaglomerată, 
situaţie în care acest autoturism va reprezenta un factor suplimentar 
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de aglomerare a şoselei impunând implicit reducerea vitezei la care 
alţi conducători de autoturisme pot conduce în siguranţă şi mărind 
probabilitatea unui accident; 

− atunci când un pescar începe să pescuiască stând pe un pod prezen-
ţa sa acolo poate reduce cantitatea de peşte pe care alţi pescari ar 
avea posibilitatea s-o pescuiască în aval; 

− situaţia de mai sus este similară celei ce s-ar putea produce în cazul 
în care nişte sonde ar fora în acelaşi zăcământ exploatându-l, iar una 
dintre sonde ar prelua o cantitate excesivă de ţiţei, reducând în acest 
fel volumul de ţiţei ce ar putea fi extras cu ajutorul celorlalte. 

Ori de câte ori apar astfel de externalităţi, alocarea resurselor furnizată 
de către piaţă nu va fi eficientă. 

Din momentul în care indivizii nu au mai suportat întregul cost al 
externalităţilor negative pe care le generează ei s-au angajat în derularea unui 
volum excesiv de mare de astfel de activităţi. 

În cazul contrar şi anume când indivizii nu se bucură de întregul benefi-
ciu al activităţilor generând externalităţi pozitive, aceştia s-au angajat să deru-
leze un număr tot mai mic de astfel de activităţi. Astfel, de exemplu, există o 
opinie tot mai larg răspândită, care afirmă că fără intervenţia guvernului într-o 
anumită măsură, nivelul de poluare generală va fi tot mai sporit. Altfel spus, 
controlul poluării furnizează o externalitate pozitivă, deoarece fără intervenţia 
guvernului în această problemă ar exista o atenţie mai redusă acordată contro-
lului poluării. 

Guvernele răspund solicitărilor generate de existenţa externalităţilor în 
diverse moduri. 

În unele cazuri, în special cele presupuse de apariţia externalităţilor ne-
gative, acestea încearcă să reglementeze activitatea în cauză impunând, de 
exemplu, standarde privind emisia admisibilă de noxe a autoturismelor şi emi-
ţând reglementări stricte în ceea ce priveşte nivelul de poluare a aerului şi ape-
lor permis diverselor companii. 

O altă măsură alternativă ar fi aceea că, guvernele pot  încerca să utili-
zeze în acest sens sistemul de preţuri prin impunerea de penalităţi (taxe) asu-
pra externalităţilor negative şi acordarea de premii (recompense) în cazul 
externalităţilor pozitive. Persoanele particulare pot fi determinate  să conştienti-
zeze costurile pe care activităţile derulate de ele le impun celorlalţi şi să recu-
noască beneficiile pe care le produc. Astfel, în loc să reglementeze nivelul 
emisiilor provocate de autoturisme, guvernul poate impune o taxă care să fie 
proporţională cu nivelul emisiilor ce depăşesc un anumit prag. Prin folosirea 
unui sistem de taxe asupra utilizării şoselelor sau autostrăzilor, cel puţin în ore-
le de vârf, guvernul poate determina ca utilizatorii acestora să devină conştienţi 
de existenţa "costurilor de congestie" (de aglomerare) impuse celorlalţi benefi-
ciari ai acestora. 
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1.3. Problema externalităţilor într-o economie avansată din punct 

de vedere industrial (S.U.A.) 
În decursul ultimelor decenii în Statele Unite ale Americii s-a produs un 

volum îngrijorător de deşeuri care s-au eliberat în mediul înconjurător. Industria 
SUA a produs anual un  volum de deşeuri toxice estimat la 90 miliarde po-
unzi1), incluzând aici binecunoscutele substanţe toxice reprezentate de arsenic 
şi mercur. Ca urmare a poluării aerului, speranţa de viaţă a locuitorilor din mari-
le oraşe este estimată a fi cu doi ani mai redusă decât ar fi fost în mod normal. 

În conformitate cu datele furnizate de un studiu efectuat în anul 1982 de 
către Environmental Protection Agency, aproximativ 30% din apa potabilă a 
ţării este contaminată, în primul rând ca urmare a scurgerilor provenite de pe 
terenurile pe care se află depozitate deşeuri chimice. Deoarece terenurile de 
depozitare ale deşeurilor şi alte forme periculoase de depozitare sunt interzise 
se pune întrebarea cum ar trebui să se rezolve problema depozitării materiale-
lor toxice, în condiţiile în care chiar şi metoda aparent cea mai puţin periculoa-
să (arderea acestora pe mare) poate avea efecte adverse incontrolabile asupra 
oceanelor şi localităţilor de coastă. 

Pe la mijlocul anilor '80 a devenit evident că sarcina guvernului de limita-
re a poluării în cele mai variate forme ale sale va presupune cheltuieli impor-
tante fiind necesar a fi făcute în acest sens alegeri  dificile. 

În continuare vor fi expuse principiile ce pot fi aplicate în realizarea aces-
tor alegeri (...). 

În scopul reducerii poluării Congresul a aprobat două legi deosebit de 
importante cum sunt: Water Pollution Control Act şi Clean Air Act. Aceste legi 
presupun: 

− limitarea cantităţii de poluanţi pe care o companie poate s-o ejecteze 
în apă, aer sau pe pământ. Organismul însărcinat cu stabilirea şi res-
pectarea acestor responsabilităţi este: Environmental Protection 
Agency (EPA); 

− limitarea cantităţii de poluanţi emisă de  fiecare produs ca şi limita-rea 
emisiilor de noxe de autoturisme; 

− furnizarea subsidiilor către municipalităţi pentru constituirea unor in-
stalaţii de amplasare a deşeurilor şi furnizarea unor reduceri de taxe 
companiilor care instalează echipamente de control al poluării. 

Rezultatul a fost un progres substanţial în anumite regiuni, în ceea ce 
priveşte îmbunătăţirea calităţii mediului. De exemplu s-au înfiinţat magazine 
situate de-a lungul râului Cuyahoga pe care se află oraşul Cleveland, râu ce 
era de obicei contaminat cu ţiţei şi care luase foc de două ori, iar Marile Lacuri 
sunt mai curate şi mai clare, peştele întorcându-se înapoi. 

Activitatea depusă  de EPA este apreciată nu numai în funcţie de realiză-
rile sale în domeniul îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător aceasta consti-
tuind subiect de dezbateri şi în cazul în care ea nu este pe deplin satisfăcătoare. 
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Un element important de care este necesar să se ţină cont în toate situa-
ţiile este acela că poluarea va continua să suscite interesul opiniei publice şi în 
viitor deoarece este imposibil să fie complet eliminată. Astfel, chiar dacă vor fi 
închise, în industria SUA, toate instalaţiile care poluează, agenţii poluanţi pro-
veniţi din milioanele de grajduri existente în ţară sau de pe străzile oraşelor vor 
continua să polueze apele curgătoare. 

În condiţiile în care practic  nu este posibil să se elimine complet polua-
rea se pun două întrebări: 

− care este gradul până la care poate fi redusă practic poluarea? 
− care este importanţa costurilor presupuse de eliminarea poluării? 
Pentru a răspunde în mod eficient acestor întrebări trebuie mai întâi evi-

denţiate care sunt costurile pe care le presupune controlul poluării. 
În general, societatea este obligată  să suporte costurile presupuse de 

contracararea poluării în patru moduri diferite: 
− în calitate de contribuabili (plătitori de impozite) membrii societăţii sunt 

nevoiţi să plătească taxe mai mari decât cele obişnuite, deoarece es-
te necesar să se acorde subsidii companiilor  care instalează echipa-
mente de control al poluării; 

− deoarece aceste subsidii acoperă numai o parte din costul acestui 
echipament restul cheltuielilor trebuie suportat de către companiile ca-
re le instalează. La rândul lor aceste companii au trecut o parte din 
efectul financiar făcut asupra preţului produselor; 

− alternativ, gradul în care companiile respective investesc mai mult în 
echipamentul de control al poluării şi mai puţin în alte tipuri de echi-
pament afectează creşterea productivităţii, iar producţia este redusă. 
În felul acesta societatea este obligată să plătească o sumă de bani 
pentru viitor; 

− costurile care sunt cel mai mult evidenţiate sunt cele presupuse de si-
tuaţia în care locurile de muncă sunt închise, ca urmare a faptului că 
nerespectarea standardelor de control al poluării determină închide-
rea unei instalaţii. 

Uneori chiar în locurile de muncă care se află foarte aproape de sursele 
de poluare industrială (cum ar fi combinatele siderurgice) se preferă adesea 
poluarea în locul pierderii locurilor de muncă. Comentariile făcute de populaţia 
aflată în apropierea instalaţiilor siderurgice din Clairton, Pennsylvania sunt tipi-
ce din acest punct de vedere: "Nu avem nimic împotriva aerului curat, dar 
avem nevoie de locuri de muncă şi deci U.S.Steel (compania americană pro-
ducătoare) ne este foarte necesară. Atunci când va veni ziua în care nu vom 
mai vedea fum ieşind pe coşurile combinatului va trebui să ne găsim un alt 
oraş în care să trăim". 

După cum s-a văzut şi în capitolul 1.2., costul controlului poluării afec-
tează într-un fel sau altul întreaga societate. Se apreciază că numai realizarea 
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prevederilor standardelor originale stabilite în anii '70 va costa între 40 şi 60 
miliarde $ pe an. Mai mult, de atunci opinia publică a început să fie tot mai în-
grijorată de noile probleme ridicate de ploile acide. David Stockman, care a fost 
directorul financiar al EPA între 1981 şi 1985, a estimat că o reducere substan-
ţială în această problemă ar putea costa mai mult de 20 miliarde $. 

Deoarece este atât de costisitor să se controleze poluarea trebuie încer-
cat să se utilizeze  cele mai ieftine metode. Unul dintre principalele motive pen-
tru care EPA a fost criticată a fost acela că politicile de control al poluării suge-
rate de această organizaţie au fost adesea deosebit de scumpe. 

Atunci când poluarea există, costurile private şi sociale diferă. Pentru a 
înţelege mai bine de ce, să luăm în considerare cazul unei instalaţii de celuloză 
şi hârtie situată pe malul unui râu. Preţul la care se vinde hârtia către membrii 
societăţii include nu numai costurile interne de producţie ale companiei produ-
cătoare de celuloză şi hârtie, dar şi pe acelea presupuse a fi asumate de către 
cei care locuiesc în aval şi care trebuie să suporte  deşeurile pe care compania 
le varsă în râu. În vreme ce compania producătoare de celuloză şi hârtie trebu-
ie să plătească pentru costurile interne de producţie, toate costurile presupuse 
în aval reprezintă costuri externe (externalităţi) deoarece aceste costuri trebuie 
suportate de alţii. 

Costurile interne sau  private reprezintă costurile plătite de către cei care 
în realitate produc sau consumă un bun. 

Costurile externe cunoscute sub numele de costuri de vecinătate 
(neighborhood costs) sau  costuri nerambursabile (cost spillovers) sunt costuri 
suportate de alţii. Costurile suportate ca urmare a poluării reprezintă exemplul 
tipic al unor astfel de costuri. 

Pentru înţelegerea mai bună a noţiunii, să luăm în considerare un exem-
plu. Să presupunem că fiecare unitate de produs este tratată cu o uncie1 de 
fluid, care este apoi vărsată drept deşeu în râu. Să presupunem, de aseme-
nea, că fiecare  dintre aceste uncii de fluid provoacă o prejudiciere constantă a 
apelor râului. 

Apoi fiecare unitate de producţie impune un cost constant extern de po-
luare aşa cum o arată săgeata linie întreruptă din figura nr. 1. Atunci când 
acest cost se adaugă costului intern suportat de către producători (săgeata 
continuă MC), rezultatul obţinut este săgeata situată la un nivel mai înalt MCs, 
respectiv costul marginal al acestui bun pentru societate. MCs se află la o înăl-
ţime constantă deasupra dreptei MC, ca urmare a presupunerii că există un 
cost extern constant pentru fiecare unitate de producţie. 

Atunci când apar astfel de costuri externe, chiar pe o piaţă perfect com-
petitivă, rezultatul exprimă o alocare necorespunzătoare a resurselor aşa cum 
se arată în figura nr. 2. În această figură, MC şi MCs sunt reproduse din figura 

                                                           
1 uncie = veche unitate de măsură pentru greutăţi (folosită şi astăzi în Anglia) a cărei valoare 

a variat între circa 28 şi 35 grame. Din latinescul uncia (DEX, pag. 996) 
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nr. 1, iar cererea D reprezintă beneficiul marginal al acestui bun atât privat cât 
şi social. S1 reprezintă cât anume este pregătită compania să ofere. Această 
curbă măsoară costurile interne private, respectiv numai costurile plătite de 
companiile ce iau decizii de ofertă. Punctul de perfect echilibru este atins în 
punctul E1 la intersecţia dintre curba cererii D şi cea a ofertei. 

Figura nr. 1 

Diferenţa dintre costul intern marginal (privat) şi costul marginal  
al societăţii în cazul existenţei poluării 

 
 
Pentru societate, E1 nu reprezintă producţia eficientă deoarece în acest 

punct se obţine numai echilibrul dintre beneficiul marginal şi costul privat mar-
ginal. O soluţie eficientă pretinde ca beneficiul marginal să fie egal cu costul 
social marginal MCs. Această situaţie se atinge în punctul E2, în cazul unei 
producţii mai mici Q2. Se poate concluziona că, în cadrul unei pieţe libere şi 
concurenţiale, companiile produc prea mult din produsul poluant Q1 în loc să 
producă produsul Q2. Rezultă deci că este în interesul societăţii să reducă 
producţia acestui bun şi să-şi utilizeze resursele pentru a produce altceva. 

Pentru a confirma că Q1 reprezintă producţia ineficientă, de notat că be-
neficiul din ultima unitate produsă este reprezentat de săgeata haşurată orizon-
tal aflată sub curba cererii. Totuşi, costul acesteia este  chiar mai mare deoa-
rece el include atât costul privat al acesteia (aceeaşi săgeată), cât şi costul său 
extern reprezentat printr-o săgeată trasată cu linie întreruptă. În consecinţă 
această săgeată trasată cu linie întreruptă reprezintă pierderea netă în produ-
cerea acestei ultime unităţi Q1. De aici încolo există un tip similar de pierdere, 
provocată de producerea fiecăreia din celelalte  unităţi în exces cuprinse între 
Q2 şi Q1, pierderea totală de eficienţă fiind măsurată de triunghiul haşurat. 

În această situaţie este posibil să se aplice un remediu relativ simplu: 
perceperea unei taxe pe unitate produsă plătită de către producători egală cu 
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costul extern marginal reprezentat de săgeata trasată cu linie întreruptă. O ast-
fel de taxă impune un cost producătorilor egal cu costul poluării pe care aceştia 
o impun altora. În această situaţie se spune că taxa respectivă "internalizează" 
externalităţile. Producătorul este obligat să facă faţă costurilor externe majo-
rând costul intern. Drept rezultat al taxei aplicate curba ofertei se modifică de la 
S1 la S2 pentru a confirma din nou faptul că aprovizionarea reflectă costurile 
marginale şi aceasta s-a majorat  cu volumul taxei, care trebuie plătită. Noul 
echilibru este atins în punctul E2 în care se intersectează cererea şi noua ofer-
tă. Noua producţie Q2 este eficientă deoarece beneficiul marginal egalizează 
costul social marginal. În cele din urmă câştigul de eficienţă obţinut din această 
politică de taxe este reprezentat de triunghiul haşurat, pierderea eficienţei ori-
ginale care a fost eliminată până acum. Pe scurt drept rezultat al aplicării aces-
tei taxe, societatea obţine un beneficiu pe care piaţa nu l-ar fi furnizat şi anume 
apa mai curată. 

Se pot sugera mai multe  modalităţi de reducere a poluării utilizându-se 
mai multe metode. 

Una dintre ele se referă la utilizarea drepturilor de proprietate în tratarea 
costurilor externe. 

Pentru elucidarea acestei metode se consideră în primul rând că pro-
blema unei poluări prea accentuate din partea companiilor situate în amonte 
poate fi rezolvată prin alocarea unor drepturi de  proprietate asupra apei curate 
(nepoluate) celor care locuiesc în aval de sursa poluantă. 

Să presupunem de exemplu că aceştia pot cere daune sau plata unor 
taxe de către companiile poluante, aceste taxe putând să compenseze exact 
orice prejudiciu suferit. Se consideră, aşa cum se arată în figura nr. 2, că cei 
care locuiesc în aval de sursa poluantă pot pretinde companiilor care generea-
ză  poluarea o sumă de r $ pe unitatea de poluare emisă de acestea. Compa-
niile, care poluează, se află acum în aceeaşi poziţie în care se aflau atunci 
când guvernul a impus taxa de r $, singura diferenţă fiind aceea că acestea 
plătesc acum această "taxă"  locuitorilor aflaţi în aval în loc să plătească gu-
vernului. În fiecare caz acestea vor reduce, în mod voluntar producţia de la Q1 
la Q2, caz în care ineficienţa a fost eliminată. Rezultă deci că alocarea cea mai 
potrivită a drepturilor de proprietate asupra apei ar putea fi cheia succesului. 

Într-un articol intitulat "Problema Costului Social" ("The problem of social 
cost") apărut în Journal of Law and Economics, October, 1960, Ronald Coase 
de la Universitatea din Chicago a făcut un pas mai departe. El a  argumentat 
că, din punctul de vedere strict al eficienţei economice nu are importanţă cine 
deţine drepturile de proprietate. În exemplul nostru nu are importanţă dacă cei 
situaţi în aval au drepturi de proprietate şi le este compensat prejudiciul suferit 
cu r $ pe unitatea de poluare de către companiile aflate în amonte, care polu-
ează sau dacă companiile din amonte au drepturi de proprietate. Într- adevăr, 
dacă companiile aflate în amonte deţin drepturi, ele sunt libere să deverseze 
deşeuri în fluviu. Totuşi cei care locuiesc în aval vor fi bucuroşi să le plătească 
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r $ pentru fiecare unitate de poluare, care este redusă, iar companiile din 
amonte vor considera astfel că este profitabil să-şi reducă poluarea. 

Astfel, în conformitate cu Coase, o problemă ca cea legată de poluare 
apare deoarece există ceva de valoare, în cazul de faţă apa curată, care este 
un bun asupra căruia nu există drepturi de proprietate. În consecinţă nu există 
piaţă, iar apa curată nu poate fi cumpărată şi vândută. Mesajul ce rezultă din 
acest exemplu este acela că apariţia drepturilor de proprietate va determina la 
rândul său crearea unei pieţe pe care "mâna invizibilă" a lui Adam Smith va 
lucra în sensul reducerii sau eliminării ineficienţei. Alte forme de intervenţie a 
guvernului nu sunt necesare, toate guvernele având nevoie să stabilească mai 
întâi o piaţă, iar apoi s-o lase să lucreze. 

Este interesant să se considere această analiză şi din alte puncte de ve-
dere. Esenţa problemei este aceea că un bun ce se obişnuia a fi considerat că 
există într-o cantitate nelimitată, apa curată, a devenit acum o raritate. În lipsa 
unui proprietar, care să răspundă pentru modul în care este utilizată, acest bun 
va fi utilizat într-o manieră necorespunzătoare, în cazul de faţă pentru a trans-
porta substanţe poluante, râul devenind  astfel un fel de reţea publică de cana-
lizare. Pe de altă parte, dacă apa aparţine unui proprietar care se angajează s-
o exploateze, preţul atribuit acesteia va acţiona ca un fel de mecanism de 
cuantificare a modului de utilizare determinând folosirea acesteia într-un mod 
cât mai productiv sau mai eficient. 

Opinia că drepturile de proprietate şi piaţa liberă pot elimina ineficienţa 
consumului este o concluzie foarte interesantă pasibilă însă de unele interpre-
tări şi rezerve. Ca urmare a existenţei unor modalităţi ineficiente de utilizare a 
bunului respectiv vor pierde ambele părţi. În consecinţă este în interesul colec-
tivităţii să se alieze şi să întreprindă ceva pentru a elimina această ineficienţă. 
Totuşi această situaţie dă naştere unei întrebări şi mai cuprinzătoare şi anume: 
"De ce nu pot tranzacţiile libere să îndepărteze orice altă formă de ineficienţă 
cum ar fi de exemplu monopolul?" sau "Deoarece ineficienţa utilizării bunului în 
cauză face ca ambele părţi să aibă de suferit, de ce nu se poate  face o înţele-
gere pentru a elimina această situaţie?" sau "De ce nu pot cumpărătorii să 
compenseze compania monopolistă oprind-o să acţioneze ca un monopolist şi 
determinând-o să-şi scadă preţurile şi să-şi majoreze producţia?" 

Răspunsul la toate aceste întrebări ar putea fi acela că există anumite 
probleme de rezolvat, aşa-numitele "costuri de tranzacţie"1,  în încheierea cu 
succes a unor astfel de afaceri. Una dintre acestea ar fi aceea legată de capa-
citatea unui milion de cumpărători, de exemplu, ai unui produs de monopol să 
se organizeze ei înşişi în aşa fel încât să comercializeze (să facă şi să pri-
mească plăţi) ei înşişi produsul. Pentru a ilustra mai bine situaţia, să presupu-
nem că drepturile de proprietate asupra apei aparţin companiilor, care poluea-
ză, aflate în amonte. Se pune întrebarea cum ar putea proceda rezidenţii aflaţi 
                                                           
1 transactions costs. 
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în aval pentru a plăti acestor companii şi a le determina să reducă poluarea? În 
speţă cum ar putea proceda locuitorii aflaţi în aval faţă de compania care polu-
ează să-i reţină pe unii din membrii săi să devină "free riders"1, dar care nu vor 
contribui ei înşişi la aceasta? 

Cei care locuiesc în aval vor fi fericiţi să plătească această taxă de r $ pe 
unitatea de  poluare. Mai mult, deoarece companiile, care poluează primesc o 
plată de r $ pe unitate pentru reducerea poluării, acestea vor reveni la produc-
ţia Q2 pentru acelaşi motiv pentru care ei au acceptat reducerea până acum în 
cazul taxei guvernului de r $. Rezultă că nu contează dacă companiile plătesc r 
$ pe unitatea de poluare pentru reducerea poluării sau dacă sunt obligate să 
plătească o taxă de r $ pe unitatea de poluare emisă. În ambele situaţii com-
paniile resimt acelaşi stimulent de a reduce poluarea. 

O altă problemă este aceea legată de capacitatea rezidenţilor aflaţi în 
aval de companiile ce poluează de a  depista care anume sunt companiile ce 
poluează râul şi care nu? Mai mult, dacă rezidenţii din aval nu încheie o înţele-
gere cu companiile care poluează, cum ar putea aceştia să ştie că aceste 
companii au redus într-adevăr poluarea? Chiar încercarea de a rezolva aceste 
probleme poate presupune costuri de tranzacţie substanţiale. 

Din acest motiv existenţa drepturilor de proprietate şi a tranzacţiilor libere 
nu conduce întotdeauna la rezultate eficiente. Chiar dacă se ajunge aici, pro-
blema echităţii nu ar fi rezolvată deoarece se pune întrebarea cine ar trebui să 
plătească taxa necesară pentru a realiza eficienţa şi cine ar trebui să o încase-
ze. Totuşi ideile economice exprimate  de Coase sunt importante deoarece ele 
ajută la înţelegerea mai clară a motivului pentru care externalităţile constituie o 
problemă şi care sunt posibilităţile ca acestea să fie utilizate practic. 

O altă modalitate de reducere a poluării ar putea fi stabilirea unei limite 
de producţie  pentru companiile care poluează. 

Se consideră că utilizarea unei asemenea limite de producţie ar putea fi 
în practică o alegere chiar mai neinspirată decât aceea de a nu lua nici o mă-
sură. Să presupunem, de exemplu, că producţia este limitată la Q3. În acest 
caz se poate demonstra că producţia va fi foarte mică şi că va exista o pierdere 
a societăţii reprezentată de triunghiul FE2G. Deoarece această pierdere va de-
păşi pierderea originală, remediul în acest caz va fi mai greu de realizat decât 
cel al problemei iniţiale. Se poate, de asemenea, demonstra că şi în cazul unei 
restricţii mai severe a producţiei va rezulta o pierdere de eficienţă mai mare. 
Astfel o limită arbitrară impusă producţiei poate constitui o politică ineficientă. 
O abordare mult mai eficientă, dacă costurile poluării pot fi estimate, va fi ace-
ea de a impune o taxă asupra aceluiaşi volum de poluare aplicându-se în con-
tinuare un grad de presiune corect asupra pieţei pentru a o readuce înapoi de 
la producţia iniţială O1, la producţia eficientă Q2. 
                                                           
1 free riders = călăreţi liberi în traducere ad litteram şi persoane ce sunt fericite să plătească 

pentru ca poluarea suportată de ei să fie implicit redusă în traducerea economică (vezi 
pag. 13). 
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Figura nr. 2 

Pierderea de eficienţă a pieţei libere atunci când există costuri externe 

 
 
Înainte de aplicarea taxei contra poluării, aprovizionarea industriei este 

S1 reflectând numai costurile private interne ale producţiei cu care se confruntă 
vânzătorii. Această ofertă egalizează cererea în punctul E1, căruia îi corespun-
de producţia Q1. Această producţie este ineficientă deoarece costul social 
marginal depăşeşte beneficiul pentru toate unităţile de producţie cuprinse între 
Q2 şi Q1. De exemplu, ultima unitate de  producţie Q1 nu este eficient să fie 
produsă deoarece beneficiul înregistat, corespunzător acesteia şi reprezentat 
de săgeata haşurată orizontal aflată sub curba cererii, este mai mic decât cele 
două costuri ale societăţii (săgeata haşurată orizontal plus săgeata linie între-
ruptă de sub curba MCs). Pierderea de eficienţă înregistrată este reprezentată de 
suma tuturor săgeţilor linie întreruptă, respectiv de triunghiul haşurat. După apli-
carea taxei r, producătorii sunt forţaţi să facă faţă atât costurilor interne, cât şi 
celor externe, astfel încât curba lor de aprovizionare se mută de la S1 la S2. Echi-
librul dintre cerere şi oferta  S2 se realizează acum în punctul E2 căruia îi cores-
punde producţia Q2.  Aceasta este producţia eficientă deoarece costurile sociale 
marginale şi beneficiul sunt egale. Câştigul de eficienţă realizat prin reducerea 
producţiei de la Q1 la Q2 este reprezentat de eliminarea triunghiului haşurat. 

 
Un caz mai complex de control al poluării 
În realitatea curentă cei care sunt însărcinaţi cu conceperea politicii eco-

nomice confruntaţi fiind cu un număr de complicaţii practice omit să ia în consi-
derare exemplul anterior. 
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În primul rând, în orice spaţiu aerian dat, să spunem deasupra oraşului 

Los Angeles sau în cazul unei suprafeţe de apă, cum ar fi Lacul Erie, proble-
mele sunt mult mai complicate decât o arată exemplul schematic din figura nr. 
2, deoarece nu este implicată o singură industrie poluantă. 

În al doilea rând, poluarea şi producţia nu se pot aduna într-un mod uni-
tar, aşa cum s-a presupus în diagramele precedente, în care pentru fiecare 
unitate adiţională de producţie era emis un volum constant de poluare. În cazul 
cel mai tipic volumul poluării poate varia. Un bun anumit poate fi produs 
emiţându-se un volum important de agenţi poluanţi dacă reziduurile sunt ejec-
tate fără restricţie în apă sau aer. Totuşi, dacă reziduurile sunt tratate sau dacă 
sunt utilizaţi combustibili mai puţin poluanţi, poluarea va fi redusă simţitor. 

Să considerăm o companie, care începe să-şi trateze reziduurile sau să 
utilizeze combustibili mai puţin poluanţi, dar mai scumpi. Această companie va 
reduce poluarea, dar la un cost anume. Acest cost de reducere a poluării pen-
tru toate companiile din regiune este reprezentat în figura nr. 3 de curba MCR 
(R simbolizează reducerea poluării). Primul punct din figură, Q1, reprezintă vo-
lumul poluării produse în situaţia în care nu se iau nici un fel de măsuri de re-
ducere a poluării. Atunci când poluarea este redusă (se întreprinde ceva în 
acest sens), companiile se îndreaptă către stânga deasupra curbei MCR. La 
început costurile presupuse de reducere a poluării sunt mai scăzute conform 
principiului că cele mai uşoare bătălii sunt câştigate. De exemplu, unitatea de 
poluare Q2 poate fi eliminată la un cost mai redus, reprezentat de bara scurtă 
trasată cu linie întreruptă.  Totuşi, dacă gradul de poluare se reduce în conti-
nuare, costurile aferente devin tot mai importante. În această situaţie curba 
MCR se situează tot mai sus deoarece companiile se mută spre stânga în 
acestă diagramă. 

În decursul ultimelor decenii au existat parţial restricţii în ceea ce priveşte 
poluarea. Prin urmare, în general,  companiile au preferat să ejecteze poluanţii 
în loc să cheltuiască pentru a reduce poluarea. Rezultatul a fost obţinerea po-
luării Q1. Aceasta ar fi explicaţia pentru care unele dintre lacurile şi râurile Sta-
telor Unite s-au transformat în reţele de canalizare publică. 

Q1 reprezintă volumul de agenţi poluanţi obţinut în absenţa oricărei mă-
suri de control. Prin deplasarea din acest punct spre stânga de-a lungul curbei 
MCR se poate vedea care este costul reducerii poluării cu o unitate, instalând, 
de exemplu, echipament de control al acesteia. Astfel, dacă poluarea a fost 
controlată şi redusă pe tot parcursul spre Q4 orice reducere suplimentară  pre-
supune utilizarea unor măsuri de control şi reducere a poluării foarte costisitoa-
re, presupunând costul reprezentat de către bara mai înaltă trasată cu linia 
întreruptă. 

Dacă taxa de poluare T este impusă, companiile reduc în mod voluntar 
poluarea de la Q1 la Q3. În situaţia în care acestea se află încă la dreapta punc-
tului Q3, ele vor continua să reducă poluarea deoarece costul acestei operaţi-
uni (de exemplu bara scurtă trasată cu linie întreruptă) este mai scăzut decât 
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costul necesitat de plata taxei. Totuşi companiile nu se vor deplasa la stânga 
lui Q3 deoarece în acestă situaţie le-ar costa mai mult să reducă poluarea (ba-
ra mai înaltă trasată cu linie întreruptă) decât să continue să polueze şi să plă-
tească taxa T. 

Figura nr. 3 

Costul reducerii poluării şi efectul aplicării taxei 

 
 
Pentru a preveni această situaţie să presupunem, că guvernul doreşte să 

reducă poluarea extrem de mult. Să presupunem de exemplu, că  acesta do-
reşte să reducă poluarea la jumătate de la Q1 la Q3. Să vedem în acest caz, 
care ar putea fi politicile utilizate. 

 
Opţiunea 1  Aplicarea unei taxe de poluare (Pollution Tax) 
Să presupunem că guvernul percepe o taxă pe efluent ("Effluent fee"), 

care reprezintă o taxă aplicată fiecărei unităţi de poluare ejectate în mediul în-
conjurător. În mod specific, în figura nr. 3 să presupunem că taxa T este per-
cepută pentru fiecare unitate de poluare. În acest caz companiile sunt tentate 
să elimine poluarea, deci să se situeze pe partea dreaptă a curbei MCR unde 
costă mai puţin să reduci poluarea (de exemplu, bara scurtă trasată cu linie 
întreruptă) decât să continui să poluezi şi să plăteşti taxa T. Totuşi poluarea 
este redusă numai până la Q3 unde linia corespunzătoare taxei intersectează 
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curba MCR. La stânga acestui punct costurile reducerii poluării sunt foarte mari 
după cum o arată bara mai înaltă trasată cu linie întreruptă. În realitate ele sunt 
mai mari decât taxa T. Astfel în această porţiune, companiile tind să plătească 
taxa şi să continue  să polueze. 

Deşi utilizarea taxelor pe efluent a fost de mult timp în viziunea econo-
miştilor, acestea nu sunt încă utilizate pe scară largă. Totuşi au existat unele 
încercări într-o abordare similară de a face companiile să plătească fără a se 
utiliza o plată legată în mod special de fiecare unitate de poluare. De exemplu, 
EPA's Superfund, un program de mai multe miliarde dolari menit să contraca-
reze efectele nocive ale ejecţiilor chimice toxice, a fost finanţat iniţial prin in-
termediul unei taxe percepute de la companiile care poluau cel mai tare. A 
existat, de asemenea, propunerea de menţinere în funcţiune a instalaţiilor de 
ardere a cărbunelui (din exploatarea cărora se pot produce "ploi acide"), 
finanţându-se costul limitării acestor prejudicii. 

   
Opţiunea 2 Limitarea fizică a poluării de către fiecare companie  
S-ar putea pune întrebarea: De ce să se provoace atâta tulburare prin 

stabilirea taxei de poluare (figura nr. 3) atunci când gradul de poluare ar putea 
fi redus în aceleaşi proporţii printr-un control simplu şi direct, pretinzându-se 
ficărei companii să-şi reducă  emisiile la jumătate? Răspunsul la această între-
bare este acela că deşi această abordare a problemei ar produce aceeaşi re-
ducere a gradului de poluare, ea presupune costuri mult mai importante. 

Nu toate companiile reduc cu aceleaşi costuri gradul de poluare. Apli-
când o taxă, gradul de poluare este redus de către companiile care pot realiza 
această operaţiune la costul cel mai scăzut, care este cel al companiilor aflate 
la dreapta punctului Q3. Companiile aflate la stânga lui Q3 vor continua să po-
lueze. Totuşi, dacă tuturor companiilor li se cere să-şi reducă poluarea la jumă-
tate, companiile aflate la stânga lui Q3 trebuie, de asemenea, să participe la 
costul important reprezentat de bara înaltă trasată cu linie întreruptă. 

Prin urmare avantajul utilizării unei taxe de poluare este acela că "lasă 
piaţa să lucreze". Atunci când companiile reacţionează la  aplicarea taxelor, 
poluarea este redusă de către acele companii care o pot face în cel mai puţin 
costisitor mod. Economiile în acest  caz pot fi substanţiale. Bazându-se pe un 
număr recent de estimări, Wallace Oates de la Universitatea din Maryland a 
exprimat ideea că aplicarea unei taxe de poluare ar putea costa societatea în-
tre 75 şi 80% mai puţin decât aplicarea unei politici de protecţie a mediului prin 
care s-ar pretinde tuturor companiilor să-şi reducă poluarea cu acelaşi procent.  

Pe care dintre aceste două politici le-a utilizat guvernul? Răspunsul este 
surprinzător: în loc să lase piaţa să lucreze, utilizând unele forme de taxare a 
poluării, guvernele s-au bazat în principal pe controlul reglementărilor. Limitele 
fizice ale poluării au fost stabilite pentru companii individuale, o politică care, 
aşa cum s-a arătat deja, presupune importante costuri suplimentare. 
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Recent totuşi au apărut unele semne încurajatoare că guvernele ar fi do-
ritoare să se îndrepte către o a treia soluţie de compromis, care le permite să 
stabilească limitele fizice ale poluării, dar lasă, de asemenea, "piaţa să lucreze" 
("lets the market work"), îndepărtând prin urmare extracosturile necesare pen-
tru reducerea poluării. 

 
Opţiunea 3 Limitele fizice ale poluării în cazul utilizării permiselor 

de emisie negociabile 
Cea de-a treia opţiune posibilă pentru autorităţi în domeniul controlului 

poluării este cea care stabileşte limite specifice privind nivelul de poluare per-
mis fiecărei companii. De exemplu, fiecare companie poate primi dreptul de a 
polua până la jumătatea nivelului permis în trecut. Până la acest punct această 
operaţiune este la fel cu opţiunea 3. Se adaugă însă o caracteristică pentru a 
lăsa piaţa să lucreze: companiilor li se permite să cumpere şi să vândă permi-
sele lor de poluare. Se poate demonstra însă că pe o piaţă perfect concurenţia-
lă, permisele vor fi vândute contra preţului T. Companiile aflate la dreapta 
punctului Q3 vor câştiga prin vinderea permiselor proprii pentru preţul T, iar re-
ducerea poluării la un preţ scăzut este reprezentată de bara scurtă trasată cu 
linie întreruptă. Pentru companiile aflate  la stânga punctului Q3 este mai ieftin 
să cumpere permise la costul T şi să continue să polueze decât să-şi asume 
costurile mai ridicate de reducere a poluării reprezentate de bara mai înaltă 
trasată cu linie întreruptă. Astfel, poluarea este redusă de acele companii aflate 
la dreapta lui Q3, care pot să realizeze acest lucru  la cel mai scăzut cost. În 
conformitate cu opţiunea 3, care utilizează permise de emisie negociabile, po-
luarea va fi redusă utilizând aceeaşi cale a costurilor scăzute ca şi în cazul op-
ţiunii 1, în care se utilizează taxe de poluare. Prin urmare opţiunile 1 şi 3 sunt 
superioare opţiunii 2.  Numai în cazul celei de-a doua opţiuni, în care tuturor 
companiilor li se cere să reducă poluarea cu un procent fix, costul ridicat al re-
ducerii poluării este asumat de către companiile de la stânga lui Q3. 

 
Principiul general este următorul: 
Poluarea poate fi redusă la un cost mai scăzut dacă guvernul atrage 

forţele pieţei. Această acţiune poate schimba stimulentele prin impunerea 
unei taxe sau introducerea permiselor de poluare negociabile lăsând apoi 
companiile private să răspundă. Companiile sunt cele care cunosc cel 
mai bine  care le sunt costurile, fiind astfel cele mai în măsură să selecte-
ze răspunsul, care va minimiza aceste costuri. 

Concluzia care se impune este aceea că, deoarece opţiunea 2 nu utili-
zează forţele pieţei, aceasta este  mult mai costisitoare decât opţiunile 1 sau 3. 
Se pune întrebarea care dintre opţiunile 1 şi 3 este preferabilă? 

 
Comparaţie între opţiunile 1 şi 3 
Aceste două opţiuni diferă dintr-un punct de vedere important. În cazul 

opţiunii 1, companiile sunt penalizate şi dacă continuă să polueze li se pretinde 
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să plătească o taxă, iar dacă încetează  să mai polueze li se pretinde să plă-
tească costurile incumbate de contracararea poluării. În fiecare caz ele sunt 
afectate de introducerea unei taxe de poluare. 

Totuşi în cazul permiselor de poluare negociabile utilizate în cadrul opţi-
unii 3 nu este absolut necesar ca acele companii să piardă. Într-adevăr, în rea-
litate câştigă cele care au costuri de combatere a poluării mai scăzute. Acestea 
pot vinde drepturile lor de poluare pentru un preţ T, care este mai ridicat decât 
costurile lor de combatere a poluării. În vreme ce companiile având costuri de 
combatere a poluării ridicate sunt puternic afectate, ele nu pierd atât de mult ca 
în cazul taxei aplicate în opţiunea 1. 

Faptul că toate companiile care poluează au o puternică preferinţă pen-
tru opţiunea 3 face ca aceasta să devină o politică mai atractivă ce poate fi uti-
lizată de guverne. Cercurile de afaceri nu fac un "loby" foarte puternic împotriva 
acestei politici şi prin urmare introducerea acestei opţiuni poate fi realizată mai 
uşor în cadrul dezbaterilor legislative, iar gradul de poluare poate fi controlat 
fără întârzieri interminabile. 

Totuşi aplicarea opţiunii 3 naşte unele probleme legate de necesitatea 
acordării unor permise de poluare valoroase companiilor care au poluat în tre-
cut pe care unele dintre ele le pot vinde. Cu alte cuvinte de ce trebuie să li se 
permită unora dintre companii să profite de poluarea pe care au provocat-o în 
trecut? Având în vedere această situaţie s-ar părea că pe baze echitabile, utili-
zarea opţiunii 1 poate fi preferată deoarece aceasta penalizează şi nu recom-
pensează companiile ce au poluat în trecut. 

Până acum s-a luat în considerare că guvernul trebuie să stabilească 
obiectivul său de reducere a poluării la jumătate până la Q3. Se pune întreba-
rea  de ce nu s-a stabilit reducerea gradului de poluare cu o treime sau trei pă-
trimi sau având în vedere altă cifră. 

În figura nr. 3, cantitatea de poluare admisă este Q3. În realitate nu este 
însă o sarcină prea simplă să se determine volumul poluării. Se pune întreba-
rea cât de mult poate fi redusă poluarea. 

În figura nr. 4 este reprodusă curba MCR din figura nr. 3 fiind prezentată 
de asemenea şi curba MCP, care semnifică care este costul marginal al poluă-
rii societăţii. Aceste  două curbe nu trebuie să se confunde. Curba MCR repre-
zintă costul reducerii poluării ce ar  putea fi reprezentat, de exemplu, de costul 
presupus de utilizarea echipamentului de control al poluării. Pe de altă parte 
curba MCP reprezintă costul menţinerii poluării sau altfel spus costul pe care-l 
suportăm cu toţii în condiţiile menţinerii aerului poluat şi al apei contaminate. 
Atâta vreme cât există numai un volum redus de poluare, care ar putea fi Q4, 
costul marginal al menţinerii acestei poluări (reprezentat de înălţimea la care 
se află curba MCP) este scăzut. 

Primele unităţi de reziduuri care sunt ejectate în fluviu pot fi, în general 
vorbind, absorbite de mediul înconjurător. În mod similar fumul produs de un 
foc de câmp într-o regiune deşertică nu poate influenţa în mod perceptibil cali-
tatea aerului. 
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Figura nr. 4 

Pierderea de eficienţă suferită ca urmare  
a menţinerii poluării necontrolate 

 
 
Totuşi pe măsură ce poluarea se accentuează şi ca urmare a faptului că 

ea însumează emisiile suplimentare, acestea devin tot mai toxice şi mai dăună-
toare. Această situaţie se întâlneşte pe măsură ce ne deplasăm spre dreapta 
în figura nr. 4 şi pe măsură ce distanţa dintre curba  MCP şi axa absciselor se 
măreşte. 

Având în vedere existenţa celor două curbe, cea mai bună soluţie pentru 
reducerea poluării (soluţia optimă) se întâlneşte în punctul Q3 unde MCP = 
MCR. Orice altă cantitate este mai puţin de dorit şi poate fi ilustrată prin cazul 
în care poluarea este complet necontrolată şi prin urmare atinge Q1. Pentru 
toate unităţile de poluare aflate la dreapta lui Q3, MCP este mai mare decât 
MCR astfel încât este o adevărată greşeală să se lase poluarea necontrolată. 
Pentru a evalua costul social al acestei greşeli se consideră o unitate tipică a 
acestui exces de poluare pe care o putem nota Q2. Costul eliminării acestei 
unităţi de poluare este reprezentat de înălţimea la care se află curba MCR du-
pă cum o arată săgeata haşurată. Această situaţie reprezintă o pierdere mai 
mică decât cea reprezentată de costul presupus de cazul în care poluarea ar 
continua ( a se vedea înălţimea la care se află curba MCP exprimată de suma 
înălţimii celor două săgeţi, cea haşurată şi cea trasată cu linie continuă). Prin 
urmare costul net al situaţiei în care se permite acestei unităţi să continue să 
polueze este reprezentat de săgeata trasată cu linie întreruptă. Dacă însumăm 
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costurile similare ale unor astfel de unităţi de poluare cuprinse între Q3 şi Q1, 
rezultatul este reprezentat de aria haşurată triunghiulară, care exprimă pierde-
rea suportată de societate lăsând poluarea să continue la nivelul său necontro-
lat Q1 în loc s-o limiteze la Q3. 

Pe de altă parte o politică de reducere a poluării deplasându-se la stânga 
lui Q3 cauzează, de asemenea, o pierdere. De exemplu, dacă poluarea este 
redusă la Q4, costul ultimei unităţi de poluare este reprezentat de înălţimea 
curbei MCP deasupra punctului Q4. Totuşi eliminarea acestei ultime unităţi de 
poluare este extrem de costisitoare şi este reprezentată de înălţimea curbei 
MCR. Eliminarea acestei ultime unităţi este prin urmare o greşeală. Se poate 
concluziona că cea mai bună soluţie o reprezintă Q3, care poate fi atinsă numai 
prin luarea în considerare atât a costului menţinerii poluării reprezentat de cur-
ba MCP, cât şi a costului îndepărtării acesteia reprezentat de MCR. 

Din nefericire în practică nu este atât de uşor să se estimeze unde se 
află punctul Q3 (soluţia optimă) din cauza dificultăţilor reprezentate de estima-
rea curbelor MCP şi MCR. De exemplu, în încercarea de a estima costul mar-
ginal al poluării reprezentat de curba MCP, nu se poate cunoaşte cu precizie 
gradul de periculozitate reală al multor poluanţi, iar prejudiciul provocat de ori-
care dintre aceştia depinde uneori şi de prezenţa altor tipuri de poluanţi. De 
exemplu, prezenţa particulelor de azbest în aer devine mai periculoasă şi poa-
te provoca cancer într-o măsură mai mare atunci când şi alţi poluanţi sunt pre-
zenţi sau atunci când se fumează. 

 
Poluarea locală 
Prejudiciile aduse de poluare mediului înconjurător depind în mare măsu-

ră de locul în care se produce această poluare. De exemplu, fumul care se 
emite într-o aglomerare urbană poate afecta mai multă populaţie decât fumul 
emis în deşert, iar agenţii poluanţi ejectaţi într-un râu, în porţiunea din 
amontele oraşului sunt mult mai primejdioşi decât este poluarea localizată 
deasupra oraşului. Locul în care poluarea este deosebit de mare (grad de con-
centrare sporit) şi foarte primejdioasă este cunoscut sub numele de "punct de 
inflexiune" ("sag point"). Poluarea este de dorit să se reducă, în special în ca-
zul unor astfel de localizări. Acest obiectiv poate fi realizat prin impunerea unor 
taxe mai ridicate asupra emisiilor sau prin organizarea unor controale ale emi-
siilor, efectuate mult mai riguros în aceste puncte. 

Astfel, anumite state procedează la inspectarea echipamentului de con-
trol al poluării existent pe autoturisme şi în marile aglomerări urbane, dar nu 
acordă atenţie problemelor de poluare apărute în regiunile rurale. 

Problemele poluării locale sunt uneori tratate plasându-se baloane sondă 
deasupra regiunilor mai sensibile, agenţii poluanţi putând fi controlaţi strict cu 
ajutorul aparaturii aflate înăuntru. Noile surse de poluare sunt permise numai 
dacă companiile întreprind o reducere egală a poluării, care reprezintă o com-
pensare pretutindeni în cadrul bulelor. 

Rezultatele obţinute până acum, utilizând această metodă, nu sunt con-
cludente. 
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Recent s-au înregistrat unele progrese în dezvoltarea formelor de control 
orientate spre piaţă. De exemplu, în anul 1982 s-a estimat că au avut loc 1900 
tranzacţii de compensare. Totuşi, în ciuda progreselor înregistrate în acest 
domeniu, a rămas încă un număr suficient de mare de probleme majore nere-
zolvate. Cea mai obişnuită metodă de control a poluării este încă ineficientă, 
aceasta presupunând costurile ridicate ale opţiunii 2, limite fizice stabilite în 
ceea ce priveşte poluarea, stabilite de către companiile individuale şi nepermi-
terea comercializării sau vânzării permiselor. Mai mult, standardele privind cali-
tatea aerului şi a apei sunt adesea  stabilite luându-se prea puţin în considera-
re costul de reducere a poluării. Într-adevăr,  în unele cazuri instanţele au in-
terpretat legea în sensul interzicerii, emise de Agenţia Americană pentru Pro-
tecţia Mediului (EPA) de a lua în considerare costurile la stabilirea standarde-
lor. În contrapartidă EPA tinde să-şi concentreze atenţia pe ceea ce este posi-
bil din punct de vedere tehnologic luându-se în calcul actualele cunoştinţe pri-
vind controlul poluării, iar unele dintre aceste măsuri sunt foarte scumpe. Mai 
mult, "Clean Air Act" aşa cum este conceput este desemnat "să protejeze şi să 
îmbunătăţească" calitatea aerului respirat de naţiune. Acesta este un obiectiv 
de mare valoare şi foarte greu de atins mai ales că legislaţia a fost interpretată 
în sensul obţinerii unei calităţi a aerului ce nu trebuie să se deterioreze semni-
ficativ nicăieri. În consecinţă, chiar statele americane, având cel mai pur aer, 
au avut probleme în procesul atragerii noilor companii. Această situaţie a blo-
cat o cale spre îmbunătăţirea pe ansamblu a problemei poluării, în principal 
mutând companiile din regiunile supraîncărcate şi puternic poluate unde agenţii 
poluanţi pe care îi emiteau prejudiciau în mod special atmosfera în regiunile cu 
nivele de poluare mai scăzută unde o mare cantitate din aceşti poluanţi putea fi 
îndepărtată prin procese naturale. 

Mai mult, unele companii au facut eforturi mai mari în ceea ce priveşte 
nivelul standardelor referitoare la calitatea aerului şi a apei în holurile Congre-
sului american şi în curţile interioare şi mai reduse în domeniul diminuării polu-
ării în mediul înconjurător. În unele cazuri companiile par să se sprijine pe gu-
vern pentru a furniza o excepţie de ultimă oră de la lege. De exemplu, amenin-
ţarea de a închide şapte instalaţii utilizând 24000 muncitori, situate în 
Mahoning Valley (Ohio), a determinat EPA să excepteze companiile de la re-
stricţiile privind emisiile acvatice. Astfel de salturi mortale au condus în cele din 
urmă la erodarea credibilităţii programelor de control. Aceasta a însemnat că 
standardele n-au fost stabilite într-un mod prea fericit, fiind fixate de către gu-
vern sub rezerva de a face schimbări în ultimul minut. 

 
Posibilitatea utilizării unei politici alternative. 
Subvenţionarea echipamentului de control al poluării 
Pentru a sprijini eforturile companiilor, guvernele federale au furnizat 

mari sume de bani municipalităţilor pentru a pune în funcţiune instalaţii de tra-
tare a deşeurilor. În acelaşi scop s-au furnizat subsidii sub forma reducerilor de 
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taxe pentru companiile care instalează echipamente de control al poluării. Se 
pune întrebarea, care este gradul de eficienţă al unor asemenea subsidii. 

În  primul rând, astfel de subsidii sunt eficiente numai dacă echipamentul 
care este pus în funcţiune realizează într- adevăr o reducere substanţială a po-
luării. Una din problemele care s-a pus, după ce guvernul a furnizat subsidii 
pentru noile instalaţii, a fost aceea că s-a acordat puţină atenţie sau deloc pro-
blemei exploatării eficiente a acestora şi gradului de reducere a poluării. În 
unele cazuri, municipalităţile care au fost capabile să acorde subvenţii pentru 
instalarea costisitorului echipament de poluare n-au fost capabile să acopere 
costurile de operare ale acestora, iar după puţin timp de la instalare acest 
echipament n-a mai fost utilizat deloc. 

Cea de-a doua problemă este creată de faptul că această formă de 
acordare a subvenţiilor pune accentul pe tratamentul aplicat la capătul conduc-
tei, ("end-of-pipe treatment") ceea ce înseamnă reducerea poluării aproximativ 
în momentul ejectării noxelor în mediul înconjurător. 

Totuşi, dacă o subvenţie este justificată în cazul tratamentului la capătul 
conductei, aceasta ar putea fi în mod similar justificată pentru orice tip de redu-
cere a poluării, indiferent de modul în care poate fi aceasta realizată (prin utili-
zarea unor substanţe chimice mai puţin toxice sau prin utilizarea unor combus-
tibili mai puţin poluanţi). Practica a demonstrat că astfel de alternative pot fi mai 
puţin costisitoare. De exemplu, contra unui cost de numai 1 milion $, compania 
3M a introdus un proces mai puţin poluant, care a determinat ca aceasta să poa-
tă economisi peste 10 milioane $ în domeniul depozitării deşeurilor şi alte costuri. 

Se poate aprecia prin urmare că, subsidiile care pun accentul pe trata-
mentul aplicat la capătul conductei reprezintă, de asemenea, un fel de înţele-
gere greşită a problemei. Astfel, companiile nu pot utiliza metodele de control 
al poluării având cost scăzut, încercând însă să folosească metoda "end-of-
pipe treatment" numai pentru simplul fapt că aceasta este subvenţionată. Prin-
cipiul este foarte simplu dacă se ia în calcul faptul că este mai bine să sespună 
companiilor ce să facă decât să li se dea instrucţiuni detaliate privind modul în 
care să procedeze. O reglementare făcută în secolul optsprezece înaintea lui 
Christos ilustrează acest principiu. Hammurabi, regele Babilonului, a stabilit un 
cod de construcţie foarte simplu în care se stipula că, dacă o casă se prăbu-
şeşte şi omoară un  ocupant, constructorul urmează să moară. În acelaşi timp, 
toate detaliile privind realizarea practică a acestei reglemetări erau lăsate pe 
seama constructorului. 

O abordare chiar mai strictă a problemei este reprezentată de către re-
glementarea care pretinde companiilor să instaleze un tip specific de echipa-
ment  "end-of pipe treatment". În acest sens se poate lua în considerare pre-
vederea prin care instalaţiile de combustie electrică a cărbunelui trebuie dotate 
cu scrubere, care să permită curăţarea fumului emis de acestea. 

Această prevedere tinde să abată companiile de la o soluţie mult mai efi-
cientă, aceea de utilizare a unei cărbune mai puţin poluant. Atâta vreme cât 
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guvernele pretind utilizarea scruberelor, nu există nici o incitare spre folosirea 
unui combustibil mai puţin poluant şi deci mai costisitor. La rândul său continua 
utilizare a cărbunelui poluant creează noi probleme datorită formării unor sedi-
mente lichide în scrubere. Astfel, reducerea poluării aerului creează la rândul 
său poluarea apei. Se poate concluziona din nou că aplicarea politicii costului 
cel mai scăzut reprezintă capacitatea de a furniza companiilor suficiente moti-
vaţii de a reduce poluarea şi de a le permite în vederea obţinerii  de profit să 
decidă asupra celei mai puţin costisitoare căi de reducere a poluării. 

 
Probleme de viitor în domeniul protecţiei mediului înconjurător 
Pe la mijlocul anilor '80, EPA s-a confruntat cu probleme importante le-

gate pe de o parte de presiunile exercitate de cercurile de afaceri, care consi-
derau că reglementările emise erau prea stricte, iar pe de alta de cele ale eco-
logiştilor ce le apreciau a fi prea puţin severe. În multe cazuri soluţiile preconi-
zate de EPA cauzau noi probleme. Reglementările acesteia privind reducerea 
poluării atmosferice determinau companiile să construiască coşuri mai înalte 
ce nu făceau decât să deplaseze fumul poluant (datorită curenţilor de înălţime) 
spre locuri mai îndepărtate. S-a demonstrat anterior că atunci când EPA a re-
dus poluarea atmosferică prin utilizarea de scrubere, rezultatul obţinut a fost 
poluarea apei, iar atunci când aceeaşi agenţie a încercat să reglementeze pro-
blema poluării apei, companiile au răspuns uneori prin ejectarea agenţilor po-
luanţi pe pământ. Altfel spus, ori de câte ori EPA a încercat să reducă polua-
rea, unele din politicile sale au transformat pur şi simplu o formă de poluare în 
alta. 

De asemenea, de îndată ce EPA capăta experienţă în rezolvarea unei 
probleme, ea devenea conştientă de existenţa alteia. Mai mult, unele dintre 
probleme erau complet noi. 

Se va încerca în continuare explicitarea a două din numeroasele proble-
me care au atras recent atenţia opiniei publice americane şi nu numai: 

− aprecierea gradului real de prejudiciere ca urmare a acţiunii agenţilor 
poluanţi; 

− găsirea unor soluţii privind anihilarea acţiunii nocive a petelor de ţiţei 
care afectează apele oceanului şi spală nisipurile plajelor californiene. 

În prezent a crescut tot mai mult îngrijorarea privind problemele pe care 
le creează poluarea, devenind tot mai dificil să se prevadă evoluţia lor şi să se 
concentreze atenţia pe aspectele sale cele mai importante. Unul dintre motive 
ar fi acela că EPA operează într-un domeniu de relativă ignoranţă ştiinţifică 
(comparativ cu alte domenii) deoarece nu se cunoaşte cu certitudine gradul de 
periculozitate al agenţilor poluanţi. Această situaţie provoacă conflicte între 
EPA şi industriile naţionale. În materie de procedură, pentru ca EPA să poată 
interzice utilizarea unui produs trebuie mai întâi să  dovedească că respectivul 
produs rezidual  este primejdios pentru mediul înconjurator. În aceste condiţii 
înseamnă că, în prezent, este posibil să se emită noxe foarte primejdioase 
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numai pentru motivul că nu s-a putut proba contrariul. Există însă şi o altă po-
sibilitate şi anume aceea ca cercurile industriale să dovedească mai întâi că un 
produs rezidual nu este primejdios înainte de a-l emite. 

Dacă această regulă ar fi aplicată ad litteram, depozitarea deşeurilor ar 
deveni o problemă atât de importantă încât multe companii n-ar mai fi capabile 
să supravieţuiască, iar multe dintre ele ar fi nevoite să ridice preţurile foarte 
mult încărcând în acest fel nota de plată a consumatorului. 

"Ploile acide" furnizează un bun exemplu privind acest conflict. Deşi se 
cunoaşte faptul că, datorită circulaţiei vânturilor, emisiile produse în instalaţiile 
de combustie a cărbunelui existente în vestul mijlociu (SUA) provoacă ploi 
acide foarte dăunătoare deasupra lacurilor şi pădurilor dinspre est, în 1984 nu 
exista încă o certitudine ştiinţifică privind modul real de acţiune al acestor ploi. 
Decizia luată de administraţia Reagan privind această situaţie a fost bazată pe 
următoarea idee: cum s-ar putea justifica încercarea deosebit de costisitoare 
de rezolvare a acestei probleme de poluare până nu există dovezi certe privind 
gradul de seriozitate al acesteia? 

Răspunsul adversarilor a fost următorul: nişte bunuri naţionale deosebit 
de preţioase cum sunt lacurile şi pădurile sunt afectate, iar ploile acide repre-
zintă principalul incriminat. Dacă se va aştepta obţinerea rezultatelor unor stu-
dii care să furnizeze o confirmare sigură a prejudiciului, există riscul unei pre-
judicieri deosebit de severe a acelor bunuri, prejudiciere care altfel ar fi putut fi 
prevenită. 

Un lucru este sigur şi anume acela că, deoarece limitele poluării continuă 
să fie impuse cercurilor industriale de către EPA, vor exista în continuare con-
flicte între cele două autorităţi. Acesta este principalul motiv pentru care guver-
nul impune mai puţine din propriile sale reglementări şi se bazează mai mult pe 
piaţă ceea ce înlocuieşte reglementările detaliate cu un sistem de stimulente 
orientate spre piaţă, care determină cercurile industriale să devină îngrijorate în 
ceea ce priveşte detaliile. Cu alte cuvinte, guvernul trebuie să facă mai multe 
eforturi pentru schiţarea şi construirea unor "baraje de control al poluări" ( de 
tipul taxelor stimulative sau a permiselor negociabile de poluare) şi să se preo-
cupe mai puţin de reglementările stricte. 

Având în vedere cele expuse mai sus, atunci când guvernul este criticat  
pentru că nu a utilizat întotdeauna cea mai eficientă metodă de control al polu-
ării, nu trebuie pierdută din vedere perspectiva de viitor şi faptul că acest con-
trol al poluării trebuie îmbunătăţit şi nu abandonat. 

 
Controlul poluării: probleme şi perspective 
În figura nr. 3 s-a văzut că volumul poluării se presupune a fi Q3. În reali-

tate sarcina determinării volumului poluării nu este aşa de simplă. 
Principala problemă este cea referitoare la gradul de reducere a poluării, 

care este eficient să se realizeze. 
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În figura nr. 4 s-a reprodus curba MCR din figura nr. 3 şi de asemenea 
curba MCP, care reprezintă costul marginal al poluării societăţii. Aceste două 
curbe nu trebuie confundate. Curba MCR reprezintă costul reducerii poluării 
exprimat, de exemplu, prin costul echipamentului de control al poluării. Pe de 
altă parte, MCP reprezintă costul menţinerii (existenţei) poluării sau cu alte cu-
vinte, care este costul suportat de societate prin lăsarea aerului şi apei să fie 
contaminate. Atâta vreme cât poluarea este redusă şi reprezentată, să presu-
punem, de Q4, costul marginal al existenţei acestei poluări (exprimat prin înăl-
ţimea la care se situează curba MCP) este redus. S-a constatat că primele uni-
tăţi de agenţi poluanţi ce sunt ejectate într-o apă curgătoare sunt absorbite de 
mediu. În mod similar fumul provenit de la un foc de câmp într-o regiune de 
deşert nu are un efect  perceptibil asupra calităţii aerului. 

Comentariile ce urmează privind pierderea de eficienţă provocată de re-
nunţarea la controlul poluării au, de asemenea, drept suport grafic figura nr. 4. 

Curba MCR este reprodusă din figura nr. 3. Pe aceiaşi figură este repre-
zentată, de asemenea, curba MCP, care semnifică  costul ecologic al unei uni-
tăţi suplimentare de agent poluant. Soluţia optimă este obţinută în  punctul Q3 
(poluare minimă), în care MCR = MCP.Explicaţia ar fi aceea că, deoarece po-
luarea creşte, emisiile ulterioare devin tot mai  periculoase. Aceasta  ca urmare 
a faptului că, îndreptându-ne spre dreapta în această figură curba MCP se în-
alţă. Luând  în calcul ambele curbe se constată că cea mai eficientă soluţie de 
reducere a poluării o reprezintă punctul Q3 în care MCP = MCR. 

Costul eliminării unei unităţi suplimentare este reprezentat de înălţimea 
la care se află curba MCR după cum o arată săgeata haşurată orizontal. 
Această soluţie este mai puţin costisitoare decât ar fi costul presupus de permi-
terea poluării în continuare (reprezentat de înălţimea curbei MCP formată din 
cele două săgeţi suprapuse). Prin urmare costul net al acestei unităţi suplimen-
tare de poluare este reprezentat de săgeata trasată cu linie întreruptă. Dacă 
însumăm costurile similare ale tuturor unităţilor de poluare suplimentară cu-
prinse între Q3 şi Q1 rezultatul este reprezentat de suprafaţa haşurată, care 
semnifică la rândul său pierderea suferită de societate, deoarece s-a permis 
continuarea poluării la nivelul necontrolat Q1, în loc să se impună limitarea ei la 
nivelul Q3. 

Pe de altă parte o politică de reducere a poluării aplicată la stânga lui Q3 
cauzează, de asemenea, o pierdere. De exemplu, dacă poluarea este redusă 
atingându-se punctul Q4, costul ultimei unităţi este reprezentat de înălţimea la 
care se află curba MCP deasupra punctului Q4. Totuşi eliminarea acestei ulti-
me unităţi de poluare este foarte costisitoare (costul său fiind reprezentat de 
înălţimea curbei MCR). Eliminarea acesteia constituie prin urmare o opţiune 
ineficientă şi chiar o eroare. Se poate concluziona că cea mai bună soluţie, Q3, 
poate fi obţinută numai prin luarea în considerare atât  a costului permiterii po-
luării necontrolate reprezentat de curba MCP, cât şi de costul îndepărtării aces-
teia curba MCR, punctul optim aflându-se la intersecţia celor două curbe. 
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Din păcate, în practică, obţinerea punctului Q3 nu este atât de uşoară din 

cauza dificultăţilor existente în procesul estimării curbelor MCP şi MCR. De 
exemplu, în încercarea de a estima care este costul marginal al poluării repre-
zentat de curba MCP este foarte greu de apreciat cu precizie care este gradul 
de periculozitate reală al multor agenţi poluanţi. Mai mult, deoarece există o 
serie foarte amplă de agenţi poluanţi, iar prejudiciul pe care-l poate realiza un 
agent poluant depinde şi de prezenţa altor tipuri de agenţi poluanţi. De exem-
plu, prezenţa particulelor de azbest în aer este mult mai periculoasă şi poate 
cauza cancer atunci când sunt prezenţi şi alţi agenţi poluanţi sau atunci când 
populaţia fumează. 

  
Poluarea privită dintr-o perspectivă istorică 
Se pune întrebarea, care ar putea fi justificarea interesului  prezent tot 

mai acut al opiniei publice mondiale privind poluarea, în vreme ce, cu numai 
câteva decenii în urmă, acest interes nu exista. La această întrebare se poate 
adăuga o alta şi anume în ce măsură situaţia s-a înrăutăţit în realitate sau dacă 
este vorba numai de majorarea gradului de conştientizare a opiniei publice pri-
vind implicaţiile fenomenului. Dacă situaţia generală a devenit într-adevăr mai 
îngrijorătoare, se pune din nou întrebarea de ce a aşteptat societatea ome-
nească în ultimii 20-30 ani fără să acţioneze? 

Figura nr. 5 ilustrează în ce măsură deplasarea curbei MCR spre dreapta 
conduce la creşterea economică. Curba MCR 1960 intersectează abscisa în 
punctul Q 1960, nivelul de poluare reprezentând nivelul de poluare atins dacă 
poluarea ar fi fost complet nerestricţionată mai  devreme de această dată. În 
mod similar celelalte curbe MCR indică nivelul de poluare necontrolată atins în 
anii 1980 şi 2000, în condiţiile în care poluarea n-ar fi fost restricţionată mai 
devreme de aceste date. Triunghiul haşurat pe care este marcat anul 1980 
evidenţiază pierderea provocată de  promovarea unei politici de permitere ne-
controlată a poluării, în acea perioadă. Triunghiul este definit în acelaşi mod ca 
şi triunghiul haşurat din figura nr. 4. 

Să luăm în considerare în continuare situaţia existenţă în anul 1960. În 
acea perioadă existau mai puţine aglomerări industriale amplasate de-a lungul 
apelor curgătoare şi mai puţine autoturisme care poluau atmosfera. Prin urma-
re, poluarea era mai puţin severă. Rezultatul permiterii poluării şi lăsării ei ne-
controlate este reprezentat de triunghiul haşurat, relativ mai mic, pe care este 
marcat anul 1960. În acea perioadă populaţia nu se preocupa în aceeaşi mă-
sură de această problemă. 

Luând în considerare perspectiva anului 2000 se poate aprecia că dacă 
activitatea industrială va continua să se majoreze, poluarea nerestricţionată va 
creşte până la valoarea Q 2000, iar pierderea înregistrată va fi reprezentată de 
triunghiul haşurat, relativ mai mare, pe care este marcat anul 2000.Există mai 
multe motive pentru care pierderea înregistrată a crescut atât de rapid: 

− în primul rând deoarece producţia industrială a crescut şi prin urmare 
s-a majorat şi poluarea; 
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− în al doilea rând, poluarea poate creşte chiar mai repede deoarece au 
apărut produse chimice tot mai toxice şi de asemenea şi alte materia-
le ce pot fi utilizate în cadrul schimbărilor tehnologice apărute. 

 Figura nr. 5 

Poluarea privită în perspectivă 

 
 
Drept urmare a celor expuse anterior, curba MCR se îndreaptă rapid 

spre dreapta. În plus, în viziunea multor experţi, curba MCR devine tot mai 
abruptă. Costul poluării nu numai că se majorează, dar ritmul de creştere este 
tot mai  rapid. 

Trebuie subliniat faptul că figura nr. 5 nu reprezintă o previziune, ci nu-
mai o reprezentare a ceea ce viitorul ar putea aduce dacă  nu se întreprinde o 
acţiune rapidă sau dacă se vor abandona eforturile de control al poluării. 

Din acest punct de vedere problema poluării prezintă unele asemănări cu 
problema sănătăţii în secolul nouăsprezece. Odată cu majorarea populaţiei ur-
bane, lipsa unei salubrităţi adecvate a produs o creştere a importanţei proble-
mei privind sănătatea, situaţie ce ar putea fi descrisă printr-o figură asemănă-
toare cu figura nr. 5. Răspunsul la această schimbare a fost reprezentat de 
apariţia programelor de sănătate publică, care au evitat ca "profeţia" unei astfel 
de diagrame să devină  adevărată. 
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În mod similar legislaţia de control a poluării poate ajuta ca "profeţia" su-

gerată de figura nr. 5 să  nu devină adevărată. 
În concluzie, se poate aprecia că, dacă  nu se face nici o încercare prac-

tică pentru rezolvarea acestei probleme, poluarea nerestricţionată va creşte 
(odată cu majorarea GNP) de la Q 1960 la Q 1980 şi în cele din urmă la Q 
2000. Drept rezultat, pierderea înregistrată de societate pentru că a lăsat polu-
area necontrolată în aceşti ultimi ani va creşte urmând o majorare rapidă a su-
prafeţei triunghiurilor marcate cu anii 1960, 1980 şi 2000. 

 Problema reciclării 
Una dintre cele mai promiţătoare modalităţi de combatere a poluării este 

aceea de a recicla mai degrabă deşeurile decât de a le ejecta în mediul încon-
jurător. De exemplu, cutiile nu pot aduce prejudicii peisajului dacă sunt nepre-
lucrate şi utilizate din nou. Deşeurile, care sunt reciclate în cadrul unui proces 
de prelucrare, nu pot vicia apele râurilor. 

Figura nr. 6 ilustrează beneficiile potenţiale ce pot proveni din reciclare. 
Ideea de bază aflată în spatele realizării acestei figuri este reprezentată de 
aşa-numitul concept de "balanţă de materiale" ("material balances"). 

Pe partea stângă producţia absoarbe materialele necesare fiind incluse 
atât noile materii prime, cât şi materialele reciclate, care se întorc în procesul de 
producţie prin conducta C. Aceste materiale trec prin procesul de producţie şi 
consum şi reapar sub diverse forme cum ar fi "total materiale care ies" ("Total 
materials out"), pe partea dreaptă a figurii nr. 6. Unele dintre aceste materiale din 
partea stângă, cum ar fi reziduurile chimice, reprezintă rezultate ale producţiei. 
Altele, cum sunt cutiile de bere, reprezintă reziduuri din procesul de consum. 

Figura nr. 6 

Reciclarea şi mediul înconjurător 
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Aceste clasificări furnizează cadrul de gândire privind două aspecte im-
portante: 

1. deoarece sistemul economic se extinde, constrângerile asupra mediu-
lui înconjurător tind să se majoreze atât ca urmare a faptului că tot 
mai multe materiale sunt absorbite prin conducta a, cât şi drept rezul-
tat al faptului că tot mai mulţi agenţi poluanţi sunt ejectaţi în mediul în-
conjurător prin conducta b; 

2. problema poluării poate fi ameliorată utilizând în proporţie mai mare 
reciclarea ceea ce înseamnă direcţionarea unei cantităţi sporite din 
deşeurile obţinute pe partea dreaptă în conducta c, comparativ cu 
conducta b. Mai mult, orice succes din acest punct de vedere va avea 
un puternic şi mult dorit efect colateral. Cu cât necesităţile de produc-
ţie şi consum reprezentate pe partea stângă sunt satisfăcute în măsu-
ră mai mare de materialele reciclate prin conducta c, cu atât mai puţin 
vor fi resursele naturale atrase din mediul înconjurător prin conducta 
a. Pe scurt, reciclarea ajută la rezolvarea a două probleme importante 
în acelaşi timp şi anume problema poluării şi problema conservării re-
surselor naturale. 

  



Capitolul 2 

POLITICI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
(abordare generală) 

În cursul ultimilor douăzeci de ani, ţările membre ale OCDE au recurs la 
diverse mijloace de acţiune pentru protecţia şi conservarea mediului înconjură-
tor. În acest scop, s-a încercat elaborarea unor politici de protecţie a mediului 
înconjurător bazate pe examinarea relaţiilor care există între dezvoltarea eco-
nomică şi calitatea mediului înconjurător în ţările membre ale OCDE. 

Aceste relaţii sunt de o mare complexitate şi presupun următoarele: 
− creşterea economică a ţărilor membre OCDE care este însoţită, pe de 

o parte de schimbările structurale şi tehnice, iar pe de alta de modifi-
cări în comportamentul persoanelor particulare, al întreprinderilor par-
ticulare (private) şi publice, influenţează asupra mediului înconjurător 
din punct de vedere al producţiei cât şi al producerii de poluanţi ca şi 
asupra prelevării şi exploatării resurselor naturale; 

− schimbările pe care le-a cunoscut starea mediului înconjurător se re-
percutează în diverse moduri asupra economiei: evoluţia calitativă şi 
cantitativă a resurselor naturale disponibile, rezultatele sectoarelor 
economice, care  sunt strâns legate de mediul înconjurător, cum sunt 
agricultura, silvicultura şi turismul, prejudiciile aduse clădirilor şi sănă-
tăţii oamenilor. 

Experienţa practică a arătat că politicile de protecţie a mediului înconju-
rător trebuie să fie elaborate şi puse în practică, plecându-se de la date eco-
nomice comparabile privind avantajele pe care aceste politici pot să le aducă şi 
de la costurile directe pe care aplicarea acestora poate să le antreneze ca şi 
de la repercusiunile economice ce pot rezulta de aici. 

Evaluarea financiară a avantajelor sau a prejudiciilor pentru mediul în-
conjurător  are drept scop principal fie să permită stabilirea unor comparaţii di-
recte între costuri şi avantajele procurate de aplicarea unei politici de protecţie 
în vigoare sau în proiect, fie să ajute la fixarea nivelului redevenţelor de poluare 
sau a altor instrumente economice. 

Metodele utilizate pot fi împărţite în două mari categorii: 
− metode directe, ce constau în estimarea directă, în termeni financiari, 

a câştigurilor sau a pierderilor pentru mediul înconjurător; 
− metode indirecte, care de regulă, necesită mai întâi o estimare a câş-

tigurilor sau a pierderilor în termeni  fizici, acestea fiind apoi convertite 
în termeni financiari. 
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Cu toate că metodologiile privind dezvoltarea metodelor de evaluare a 
avantajelor pentru mediul înconjurător au progresat foarte mult, rămân încă 
multe de făcut pentru ca acestea să fie satisfăcătoare  în toate privinţele. În 
mod inevitabil, tentativele de calculare a valorii monetare totale a prejudiciilor 
aduse mediului înconjurător pe ansamblul unei ţări se lovesc de dificultăţi tot 
mai mari şi rămân în general incomplete. 

În decursul ultimilor ani, obiectivul afirmat al politicilor de protecţie a me-
diului înconjurător a fost acela de realizare practică a unei dezvoltări durabile. 
Conceptul de  dezvoltare durabilă a fost unanim acceptat, drept scop final al 
acestor politici încă de  la publicarea raportului Comisiei Mondiale asupra me-
diului înconjurător şi dezvoltării, în anul 1987. 

Printre elementele considerate esenţiale pentru conceptul de dezvoltare 
durabilă se află: 

− natura din ce în ce mai internaţională, chiar globală, a problemelor 
mediului înconjurător. Din acest punct de vedere se remarcă faptul că 
persoanele în drept de a lua decizii, atât la nivel local, cât şi naţional, 
nu mai pot ignora impactul deciziilor luate asupra colectivităţii,  în 
sensul cel mai larg al termenului. Dacă, de exemplu, o ţară accele-
rează creşterea sa economică utilizând formule de creştere ce pot 
majora poluarea şi diminua resursele naturale în altă parte ea riscă nu 
numai să prejudicieze perspectivele de creştere economică în alte 
state, ba chiar să vadă propria sa creştere economică prejudiciată pe 
termen lung ca urmare a interdependenţelor dintre sistemele ecologi-
ce şi economice; 

− luarea în considerare a perspectivei pe termen lung privind consecin-
ţele pentru generaţiile viitoare ale diminuării resurselor naturale şi ale 
majorării poluării. Astfel, trebuie luată în considerare nu numai capaci-
tatea indivizilor şi a naţiunilor de a împărţi binefacerile creşterii eco-
nomice  şi avantajele aduse de resursele naturale în epoca actuală, 
dar şi ceea ce va fi lăsat drept moştenire generaţiilor viitoare. 

Obligaţia de a menţine sau de a majora această moştenire reprezintă un 
element cheie al dezvoltării durabile; 

− luarea în considerare a faptului că bunăstarea generală depinde nu 
numai de ritmul creşterii economice, dar şi de calitatea  acesteia; 

− distincţia între diversele forme de capital, care contribuie la crearea 
bunăstării şi care constituie moştenirea  generaţiilor viitoare. Din acest 
punct de vedere trebuie să facem distincţie între "capitalul creat de 
om" (infrastructura de bază, de exemplu) şi "capitalul uman", inclusiv 
calificativele şi nivelul de instruire al muncitorilor, aceste două forme 
de capital fiind multă  vreme recunoscute drept elemente esenţiale în 
satisfacerea nevoilor prezente şi de viitor. În acelaşi timp se poate 
considera că există un "capital natural", care presupune menţinerea 
stocurilor de resurse naturale şi limitarea poluării. Este deci indispen-
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sabil să se evite diminuarea capitalului natural, în cadrul dezvoltării 
durabile, prin practicarea unor politici care vizează  în acelaşi timp o 
bună gestiune a resurselor naturale şi controlul poluării; 

− luarea în considerare a posibilităţii de a realiza o substituire între di-
versele forme de capital, ceea ce semnifică, că trebuie să ne aştep-
tăm la o anumită posibilitate de substituire între stocurile de capital 
natural, pe de o parte şi capitalul creat de om, pe de altă parte. 

Prin adoptarea obiectivului de dezvoltare durabilă, strategia de ansam-
blu,  vis-à-vis de politicile de protecţie a mediului înconjurător, este în curs de a 
fi modificată. Accentul se pune pe luarea în considerare a tuturor dimensiunilor 
legate de problemele protecţiei mediului înconjurător, ca de exemplu: 

− controlul poluării, gestiunea resurselor şi consideraţiile mai largi pri-
vind calitatea vieţii; 

− crearea cadrului instituţional eficace pentru formularea şi punerea în 
aplicare a politicilor de protecţie a mediului; 

− promovarea progresului tehnologic în favoarea unei creşteri economi-
ce "verzi" (ecologice); 

− o mai mare utilizare a instrumentelor economice în scopul furnizării 
semnalelor de piaţă privind protecţia mediului înconjurător, care re-
flectă cu mai multă precizie rarităţile relative; 

− nevoia de a face ca instrumentele de reglementare să devină mai efi-
ciente şi mai puţin costisitoare; 

− modificarea tendinţelor de producţie şi consum în scopul menţinerii 
stocului de resurse rare şi a diminuării poluării; 

− o mai mare utilizare a strategiilor anticipative în formularea şi aplica-
rea politicilor de protecţie a mediului; 

− dezvoltarea unor strategii mai integrate, atât în sectorul protecţiei me-
diului, cât şi între acest sector şi alte sectoare ale economiei; 

− o analiză mai puternică a legăturilor ce există între mediu şi economie 
ca şi o modalitate de a elabora indicatori de protecţie a mediului pen-
tru a măsura tendinţele şi progresele înregistrate în domeniul protec-
ţiei mediului. 

În cadrul strategiei de ansamblu privind politicile de protecţie a mediului 
există două laturi caracteristice: strategia cu caracter anticipativ şi strategia de 
integrare. 

Strategia cu caracter anticipativ s-a tradus în mod progresiv în cursul ul-
timilor douăzeci de ani1 prin aplicarea unor metode diferite. Acestea au indus 
studii de previziune (prognoze) privind creşterea economică şi progresul tehnic 
în anumite sectoare ce pot influenţa calitatea mediului înconjurător şi privind 
evoluţia consumului de resurse naturale şi nivelul producţiei de deşeuri; utiliza-
                                                           
1 Aceasta a fost aprobată de către ţările membre OCDE în declaraţia acestei organizaţii din 

anul 1979, iar apoi reafirmată în declaraţia acestora din 1985. 
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rea mai largă a principiului "pollueur-payeur" (cine poluează plăteşte) şi a stabi-
lirii preţului resurselor; o utilizare mai intensă a studiilor de impact asupra me-
diului în cadrul concepţiei şi planificării proiectelor; un control tot mai puternic al 
producţiei şi al utilizării produselor chimice. 

Strategia de integrare este adesea strâns legată de strategia cu caracter 
anticipativ, completându-se reciproc.  Ţările membre ale OCDE acordă o im-
portanţă deosebită integrării după declaraţia din 1985. În acest  context, inte-
grarea se poate manifesta sub două laturi: 

a) în domeniul formulării obiectivelor politicilor de protecţie a mediului; 
b) în domeniul perfecţionării mijloacelor pentru a atinge aceste obiective 

atât în interiorul mediului înconjurător, cât şi între mediul înconjurător 
şi celelalte sectoare ale economiei. 

În practică se constată că există obiective de politică de protecţie a me-
diului, care prezintă un caracter global (ca de exemplu, decizia luată la 28 iunie 
1990, la Londra, în timpul unei reuniuni la care au participat 100 de ţări şi unde 
s-a convenit eliminarea completă, până în anul 2000, a utilizării celor 5 CFC1 
figurând în acordul din 1987, şi obiective de politică de protecţie a mediului  
care prezintă un caracter local (ca, de exemplu, decizia luată în 1989, de către 
Noua Zeelandă de a declara zonă  protejată o suprafaţă de 311.000 hectare de 
pădure, care aparţine statului şi de a propune organizaţiei UNESCO ca aceas-
tă zonă să devină zonă de patrimoniu mondial). Trebuie subliniat faptul că ter-
menii de "global" şi "local" sunt utilizaţi luându-se în consideraţie amploarea fe-
nomenului exprimat raportată la suprafaţă ca şi numărul de persoane  afectate. 

  

                                                           
1 Hidrocarburile clorofluorurate mai cunoscute sub numele de cloro-fluorocarburi sau CFC. 

Cele cinci CFC care figurează în protocolul de la Montreal sunt: CFC 11, 12, 113, 114, 
115. 



Capitolul 3 

POLITICI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
LA NIVEL MACROECONOMIC 

3.1. Aspecte generale. Instrumente de protecţie a mediului  
înconjurator la nivelul macroeconomic 

Ameninţările care planează asupra mediului înconjurător au început să 
fie conştientizate de către "ecologişti" şi diverşi experţi de abia în ultimii ani. 
Catastrofa de la Cernobâl, din anul 1986, a declanşat o primă luare de poziţie 
generală pe plan mondial, privind problemele ecologice1. În acest moment  
opinia publică a realizat faptul că, un accident important, care afectează din 
punct de vedere ecologic o regiune a globului, poate avea consecinţe extrem 
de grave şi în celelalte regiuni (unele foarte îndepărtate), în cazul în speţă de o 
manieră chiar mai categorică decât în cazul "ploilor acide". 

Începând cu anul 1989 se poate vorbi de o generalizare extrem de rapi-
dă a interesului diverselor organizaţii şi organisme, a specialiştilor şi a opiniei 
publice mondiale în general privind acuitatea şi stringenţa "problemelor ecolo-
gice". 

Fie că este vorba de procesul de încălzire a planetei, fie de diminuarea  
stratului de ozon în Antarctica sau de degradarea ecologică a pădurii amazoni-
ene, interesul arătat problemelor ecologice pare să fi devenit un fel de "modă". 

Cu toate acestea trebuie recunoscut faptul că fenomenul, fiind foarte  
generalizat şi având grave implicaţii, nu poate fi tratat ca o simplă modă. 

De remarcat similitudinea problemelor ecologice cu problemele privind 
penuria de energie (generate de cele 2 şocuri petroliere), penuria de apă pota-
bilă, etc. 

Această conştientizare a existenţei unei limite a resurselor naturale ală-
turată constatării alarmante a unei explozii demografice pe plan mondial a de-
terminat un interes real din partea tuturor organizaţiilor ce pot decide în acest 
domeniu. 

                                                           
1 Etimologia cuvântului ecologie provine din grecescul "oikos", care înseamnă locuinţă, re-
şedinţă şi "logos", care înseamnă discurs, ştiinţă. Acest termen a fost introdus în anul 
1866 de E.Hacckel pentru desemnarea ştiinţei, care studiază funcţiunile şi relaţiile dintre 
organisme cu mediul înconjurător. Ştiinţă foarte la modă printre naturaliştii antichităţii, ea a 
fost reactualizată în ultimii ani drept urmare a apariţiei multor fenomene "negative" în ca-
drul mediului ambiant, fenomene care prejudiciază echilibrul biologic al ecosistemelor. 
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Chiar o organizaţie ca Banca Mondială, până acum mai sensibilă la pro-
blemele dezvoltării decât la problemele protecţiei mediului, a început să fie 
preocupată de problemele ecologice. 

O altă trăsătură caracteristică actualei etape este aceea că accidente 
considerate secundare în ierarhia preocupărilor opiniei publice  pe plan mondi-
al (mareea neagră, degradarea ecologică a pădurilor, poluarea stratului de apă 
freatică) au început să fie apreciate drept adevărate crime ecologice şi sancţi-
onate ca atare. 

Este evident că în anii '90 problemele privind protecţia mediului se vor 
deosebi considerabil de acelea de la începutul anilor '70. Măsurile de protecţie 
a mediului luate până în prezent în ţările dezvoltate nu au putut împiedica apa-
riţia în continuare a unor fenomene deosebit de negative privind mediul. În afa-
ră de aceasta o nouă generaţie de probleme privind protecţia mediului înconju-
rător necesită o intervenţie rapidă şi urgentă, ca de exemplu poluarea, de către 
unele surse difuze de emisiune (poluarea apei freatice datorită agriculturii) sau 
problemele globale (ca de exemplu "efectul de seră"). 

 
Puncte de vedere privind protecţia mediului 
Presiunile asupra mediului  înconjurător nu se opresc în faţa graniţelor 

naţionale ele acţionând pe plan mondial şi neputând fi înlăturate decât pe baza 
unor acorduri internaţionale. 

Prin unificarea europeană se oferă şansa de limitare din timp la nivel eu-
ropean a consecinţelor negative asupra mediului şi de reducere a presiunilor  
determinate de poluare printr-o politică consecventă şi la obiect. 

Colaborarea europeană pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a condiţiilor 
de mediu presupune ca standardele tot mai restrictive privind protecţia mediu-
lui înconjurător să nu fie sacrificate intereselor economice naţionale pe termen 
scurt. 

Numai atunci când se  acţionează la timp majorând  nivelul cerinţelor de 
realizare a unor produse şi procese de producţie nepoluante se  asigură pe 
termen lung bazele economice ale tuturor statelor naţionale (în speţă cele din 
Europa) şi se menţin locurile de muncă. 

Daunele care apar la nivelul economiei naţionale şi la nivel european, ca 
urmare a  presiunilor exercitate asupra mediului înconjurător, nu numai că peri-
clitează sănătatea populaţiei şi afectează calitatea vieţii acesteia, dar acţionea-
ză pe termen lung şi contraproductiv. Exploatarea neraţională a naturii de către 
oameni, fără luarea în calcul a generaţiilor viitoare, poate aduce imense preju-
dicii standardului de viaţă general conducând în  final la mari discrepanţe între 
ţările europene. Din acest  motiv trebuie făcute eforturile necesare, de către 
statele implicate, pentru respectarea acordului C.E.E., care conţine prevederi 
importante privind asigurarea unui nivel înalt de protecţie a mediului. Articolul 
100 A, paragraful 4, punctele 3 şi 4 ale acestui acord pornesc de la asigurarea 
unui înalt nivel de protecţie a mediului, care trebuie să-şi găsească expresia în 
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propunerile comisiei de armonizare a reglementărilor legate de protecţia me-
diului, dacă acestea contribuie la atingerea obiectivului mai sus menţionat. 

Nivelul diferit de dezvoltare economică în general şi tehnică în particular 
al statelor membre necesită o strategie diferenţiată de adaptare a standardelor 
de protecţie a mediului pentru a dezvolta în continuare nivelul tehnic al industri-
ilor şi a da posibilitatea statelor să facă faţă în mod succesiv cerinţelor privind 
protecţia mediului şi realizării unor tehnologii nepoluante. De menţionat faptul 
că programele regionale de acţiune pot servi acoperirii deficitelor existente. 

O politică europeană în domeniul protecţiei mediului înconjurător trebuie 
să includă termene precise şi indicaţii la obiect privind realizarea standardelor 
de protecţie, astfel ca să se obţină un nivel cât mai uniform posibil. 

Aceste indicaţii trebuie orientate întotdeauna către cel mai recent stadiu 
de dezvoltare al tehnicii, astfel ca, în cadrul unei anumite perioade de timp, 
C.E.E. să  poată reexamina orientările şi dispoziţiile din standardele de protec-
ţie a mediului şi să fie capabilă să le adapteze celui mai recent nivel al tehnicii. 

În cadrul Comunităţii Economice Europene există posibilitatea ca, datori-
tă unui nivel economic şi tehnic diferit al diverselor ţări europene, să nu se poa-
tă prevedea, la nivel european, standardele de  protecţie posibile tehnic, deoa-
rece aceste state se văd în imposibilitatea de a-şi impune cerinţe ridicate de 
protecţie faţă de industrie şi consumatori. Atunci când se pledează pentru ma-
jorarea cerinţelor standardelor de protecţie a mediului înconjurător în statele ce 
au deja reglementări foarte stricte privind protecţia mediului trebuie avut în ve-
dere că industria naţională, pretextând existenţa unor standarde de protecţie 
cu cerinţe scăzute, pledează de fapt pentru o armonizare în domeniul protecţiei 
la cel mai scăzut nivel. De aceea nu este deloc exclusă apariţia unui dumping 
în sfera protecţiei paralel cu un dumping social, ca urmare a creării pieţei unice 
a Comunităţii Economice Europene. 

Dacă la nivel european s-ar afirma interesele economice pe termen scurt 
ale industriilor naţionale, atunci ar exista pericolul ca în următorii ani să apară o 
cerinţă de îmbunătăţire a situaţiei în domeniul protecţiei mediului, care să coste 
enorm economiile naţionale viitoare. În afară de aceasta daunele ireversibile ar 
creşte, iar nivelul tehnicii, deşi acest lucru este absolut necesar, nu ar progre-
sa. Cercetarea şi dezvoltarea, ca premisă pentru o tehnică de protecţie preven-
tivă, ar cunoaşte o stagnare în Europa, comparativ cu S.U.A. şi Japonia, iar pe 
termen lung ar conduce la dezavantaje pe piaţa mondială, ceea ce nu exclude 
o periclitare de durată a gradului de ocupare a forţei de muncă. 

O renunţare la standardele de protecţie având cerinţe mai ridicate şi la 
dezvoltarea în  continuare a nivelului tehnic, în schimbul unor avantaje pe ter-
men scurt, pentru anumite industrii naţionale ar putea conduce la o creştere a 
concurenţei în detrimentul condiţiilor de muncă şi a calităţii mediului. "Dumping-
ul" în domeniul protecţiei mediului înconjurător poate funcţiona numai dacă 
costurile pentru înlăturarea prejudiciilor aduse mediului înconjurător vor fi finan-
ţate,  ca şi până acum, din punct de vedere social şi de către generaţiile viitoare. 
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Din această cauză la nivel european trebuie convenit asupra aplicării 
unor noi instrumente politice care iau în considerare efectele dezvoltării eco-
nomice asupra naturii şi conduc la tratarea cu mai multă grijă a mediului încon-
jurător. Alături de orientările privind accentuarea restricţiilor conţinute de stan-
dardele tehnice de protecţie a mediului înconjurător trebuie dezvoltate şi per-
fecţionate continuu instrumentele politice de protecţie. Pe lângă acestea trebu-
ie acordată o atenţie sporită instrumentelor economice de dirijare (taxe specia-
le, impozite ecologice), care să permită depistarea acelui component ce aduce 
prejudicii mediului şi care oferă un tratament preferenţial producţiei şi consu-
mului nepoluant. 

 
Piaţa comună vest-europeană şi protecţia mediului înconjurător  
în domeniul industrial 
Toate cele 12 ţări membre ale Comunităţii Economice Europene sunt de 

acord că realizarea pieţei interne comune va atrage după sine avantaje eco-
nomice şi sociale în domeniul realizării protecţiei mediului înconjurător, exis-
tând însă multe incertitudini. Practic realizarea unei pieţe unice va conduce la 
majorarea volumului transporturilor, la creşterea consumului de energie şi a 
cantităţii de deşeuri, pe scurt va determina accentuarea presiunii asupra medi-
ului înconjurător. 

Politica comunitară în  domeniul protecţiei mediului înconjurător nu se 
bucură de un renume bun. Adesea se consideră că această politică reprezintă 
o protecţie la nivelul cel mai scăzut, ca rezultat al unor compromisuri, prin care 
considerentele economice prevalează asupra celor ecologice. 

Prin intermediul actelor unice comunitare şi al celui de-al patrulea pro-
gram de acţiune al Comunităţii Economice Europene pentru protecţia mediului 
înconjurător, ţările membre s-au decis să înlăture poluarea mediului printr-o 
politică în domeniu, care să aibă în vedere în principal cine cauzează poluarea. 

În practică există, ca şi până acum, deosebiri conceptuale în diversele 
ţări asupra modului de îmbunătăţire a protecţiei mediului înconjurător prin re-
ducerea emisiei de noxe la sursa unde acestea apar sau prin stabilirea de obi-
ective cantitative. Se iau, de asemenea, în considerare în mod diferit extinde-
rea, expansiunea şi momentul transpunerii în practică a măsurilor de protecţie. 

Standardele minime la nivel european asigură  de regulă mai multe 
avantaje în domeniul protecţiei mediului decât abordările separate la nivel naţi-
onal deoarece  legile, dispoziţiile şi orientările comunităţii sunt obligatorii pentru 
toate cele 12 ţări membre. Chiar dacă cerinţele materiale din orientările comu-
nitare rămân în principalele domenii, în urma cerinţelor naţionale privind protec-
ţia mediului înconjurător din unele industrii, cum ar fi industria germană, de 
exemplu, în multe alte domenii Comunitatea  Economică Europeană a elaborat 
norme deosebit de pretenţioase. Printre acestea se pot enumera: domeniul 
apei potabile, calitatea aerului, emisia de noxe provenită de la autovehicule, 
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noile produse chimice, informaţiile privind mediul sau depozitarea deşeurilor. În 
felul acesta se încearcă îmbunătăţirea continuă a calităţii mediului înconjurător. 

În plus este demn de menţionat faptul că în toate ţările membre ale Co-
munităţii Economice Europene este în curs de formare o puternică conştiinţă în 
domeniul protecţiei mediului înconjurător, considerându-se că promovarea unui 
mod de gândire izolat în domeniul politicii mediului reprezintă dovada manifes-
tării unei forme de "miopie" în domeniul politicii economice, situaţie ce ar putea 
conduce la crearea unui dezacord între creşterea economică regională şi ca-
pacitatea acesteia de a satisface standardele tot mai restrictive adoptate ca 
urmare a unei politici progresiste în domeniul protecţiei mediului înconjurător. 

În zona vest-europeană puternic populată sarcinile privind protecţia me-
diului sunt în cele din urmă asemănătoare. O bunăstare crescândă a societăţii 
presupune cerinţe majorate privind protecţia mediului din motive  ecologice, 
existând tot mai multe posibilităţi de compensare privind utilizarea nepoluantă 
a mediului. 

Din punct de vedere economic cerinţe diferite privind protecţia mediului 
influenţează nivelul de competitivitate, ceea ce poate conduce în timp la ream-
plasări ale centrelor de producţie. Din acest punct de vedere, al protecţiei me-
diului înconjurător, întreprinderile vest-germane, care au în dotarea lor instalaţii 
ce pot polua mediul, sunt supuse unor presiuni speciale. Se apreciază că, în 
contextul actual, este necesar mai degrabă să se elaboreze standarde unitare, 
având cerinţe ridicate la nivel european privind protecţia mediului, decât să se 
practice abordările naţionale, care au o acţiune ecologică limitată. Acest dezi-
derat  este valabil nu numai pentru evoluţiile viitoare, dar şi pentru unificarea 
normelor privind emisia de noxe admisă, în cazul instalaţiilor industriale exis-
tente. 

În primul rând este vorba, ca şi până acum, de păstrarea calităţii (purită-
ţii) atmosferei. 

Este necesară însă adoptarea de norme similare şi în ceea ce priveşte 
calitatea apei mărilor şi a apelor interioare, calitate ce se poate asigura, în pri-
mul rând, prin purificarea apelor reziduale. 

Un caz similar îl reprezintă  înlăturarea deşeurilor şi depozitarea cores-
punzătoare a acestora, latură care este la fel de importantă ca şi aproviziona-
rea. O diminuare a masei de deşeuri prin evitarea consumului şi valorificarea 
acestora rezolvă numai o parte din problema deşeurilor. În continuare rămân 
necesare depozitarea şi tratamentul preliminar al deşeurilor îndeosebi prin re-
ducerea cantităţii acestora, prin incinerare. În acest caz sunt necesare cerinţe 
similare de protecţie a mediului la nivel comunitar. 

Consiliul ministerial comunitar a luat recent o decizie privind politica în 
domeniul deşeurilor. Autarhia necesară la nivel comunitar în domeniul înlătură-
rii deşeurilor, care se poate realiza cel mai bine la nivelul fiecărui stat membru, 
poate fi acceptată  în principiu cu condiţia ca, în interesul unei înlăturări optime 
din punct de vedere tehnic a deşeurilor, să se realizeze şi depăşiri ale graniţei 
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îndeosebi în zonele limitrofe. Cu atât mai mult se pune problema ca, din motive 
de competitivitate, înlăturarea deşeurilor în diferite ţări să se realizeze conform 
unor standarde unitare privind mediul. 

O piaţă internă comună nu poate fi realizată fără existenţa unor standar-
de comune privind protecţia mediului pentru fiecare produs. Devierile de la ce-
rinţele privind siguranţa, sănătatea şi protecţia mediului, care se realizează în 
cazul unor produse, reprezintă motive pentru disensiunile în relaţiile comercia-
le. Se constată astfel că, cu cât unele ţări rămân mai în urmă din punct de ve-
dere al cerinţelor unor standarde, cu atât mai mult sunt probabile la graniţă in-
tervenţii în fluxurile libere de mărfuri, în scopul respectării cerinţelor naţionale. 

Un alt aspect este faptul că protecţia mediului poate declanşa  procese 
de creştere economică, prin modernizarea industriei. Competitivitatea unor in-
dustrii importante este determinată într-o mare măsură de gradul în care pro-
dusele şi procesele de producţie asigură protecţia mediului. În acest  cadru 
există un potenţial pentru înnoirea întregului aparat de producţie şi pentru pe-
netrarea pe noi pieţe viitoare importante. În acest context se poate utiliza piaţa 
de dimensiuni sporite şi fără bariere care, ea însăşi, împreună cu concurenţa 
puternică, să determine acele produse şi procese ce pot găsi afirmare pe piaţă. 

 
Piaţa comună vest-europeană şi protecţia mediului 
Problematica realizării unui cadru de instrumente adecvat, care să asigu-

re introducerea în practică a politicii de protecţie a mediului înconjurător în ţări-
le membre ale Comunităţii Economice Europene, s-a bucurat de o atenţie în 
continuă creştere încă de la începutul formulării unei politici comunitare privind 
mediul înconjurător. 

Începând cu primul program de acţiune pentru protecţia mediului (1973-
1976) au fost stabilite câteva obiective şi principii orientative pentru selecţia 
unor instrumente adecvate de politică privind mediul înconjurător, subliniindu-
se pe de o parte necesitatea adoptării unor măsuri preventive, iar pe de altă 
parte apariţia unui aşa-zis laitmotiv referitor la contribuţia şi răspunderea celor  
care determină prin acţiunile lor adoptarea de măsuri de protecţie a mediului. 

Totodată, s-a evidenţiat necesitatea instituirii unor ajutoare din partea 
statului pentru realizarea protecţiei mediului, în etapele de tranziţie, care nece-
sită încă un control din partea Comunităţii Economice Europene. Deoarece 
primul program de acţiune a apărut, în mare măsură, ca efect al unor probleme 
de protecţie acute, pe primul plan au fost puse în mod obligatoriu instrumentele 
tradiţionale de reglementare. 

Se pune, de asemenea, un accent deosebit pe examinarea atentă a 
avantajelor şi dezavantajelor economice presupuse de adoptarea unei politici 
sau alteia privind protecţia mediului înconjurător. 

În cadrul primului program de acţiune Consiliul Comunităţii Economice 
Europene a adoptat, în anul 1975, recomandarea privind calculul costurilor şi 
cuantumul contribuţiei publice în domeniul măsurilor de protecţie a mediului, 
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act normativ în cadrul căruia se defineşte principiul de prejudiciu adus mediului 
înconjurător şi regulile de aplicare practică ale acestei noţiuni. 

Partea referitoare  la calcularea costurilor cuprinde componente care  au 
în vedere transpunerea sub formă de instrumente practice a principiului de pre-
judiciu cauzat mediului înconjurător. 

În acest sens normele şi taxele - sau o îmbinare între aceste două in-
strumente - au fost considerate drept cele mai importante elemente, dintre 
norme evidenţiindu-se următoarele: 

− norme de producţie (sub forma  unor valori -  limită privind emisia de 
noxe admisă, condiţii de înmatriculare, norme de comercializare şi uti-
lizare); 

− norme privind instalaţiile şi procedeele folosite (valori - limită privind 
emisia de noxe, norme constructive şi de funcţionare). 

În ceea ce priveşte soluţiile referitoare la taxe se evidenţiază mai multe 
tipuri de taxe şi contribuţii cu funcţiuni stimulative sau de finanţare. 

Pentru evitarea unor dereglări datorate concurenţei s-a considerat abso-
lut necesar ca în cazuri similare să se tindă spre o armonizare  a instrumente-
lor la nivel comunitar. 

Au fost stabilite criterii, care permit acordarea de subvenţii de protecţie a 
mediului pentru anumite instalaţii şi produse. 

Al doilea program de acţiune (1977 - 1981) s-a orientat spre asigurarea 
unei continuităţi în politica iniţiată în anul 1973 şi a subliniat necesitatea unor 
măsuri preventive şi a aplicării principiului de prejudiciu cauzat mediului încon-
jurător, considerându-se însă drept acceptabile excepţiile şi anumite reglemen-
tări speciale în condiţii determinate. 

Necesitatea eficienţei economice în alegerea instrumentelor a fost subli-
niată prin indicaţia că îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător trebuie să se 
realizeze cu costuri cât mai scăzute pentru Comunitatea Economică Europea-
nă. În acest sens s-a făcut apel la reexaminarea  efectului posibil al 
instrumenteloreconomice utilizate. 

Cel de-al treilea program de acţiune (1982 - 1986) a subliniat, în ceea ce 
priveşte instrumentele, necesitatea unei mai bune informaţii şi coordonări între 
statele membre pentru a evita ca prevederi separate de drept ale statului 
sădăuneze funcţionării ireproşabile a pieţei interne sau să  impieteze asupra 
pregătirii unor măsuri corespunzătoare la nivel comunitar. 

În sensul principiului preventiv s-a considerat că instrumentul preferat es-
te examinarea influenţei posibile asupra mediului înconjurător atunci când este 
vorba de procesul de planificare şi decizie. 

În ceea ce priveşte utilizarea principiului de prejudiciu cauzat mediului 
înconjurător s-a pus problema domeniilor unde sistemele de taxe pot să ofere 
posibilitatea unei aplicări în practică mai eficiente a politicii comunitare privind 
protecţia mediului înconjurător. Se apreciază că acestea pot constitui un stimu-
lent deosebit privind măsurile de reducere a poluării mediului, contribuind în 
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mod eficient la respectarea ad litteram a normelor şi promovând procesul ino-
vaţional. 

În legătură cu aplicarea aceluiaşi principiu un rol foarte important l-a jucat 
încă de la început acordarea unor subvenţii din partea statului pentru protecţia 
mediului înconjurător. Din momentul apariţiei comunităţii, subvenţiile de protec-
ţie a mediului acordate industriei de către ţările membre se supun reglementării 
articolului 92 al C.E.E. 

Un număr de trei memorandumuri ale Comisiei Economice Europene 
(din anii 1974, 1980 şi 1987) cuprind liniile directoare privind aplicabilitatea de 
către comisie a articolului 92 referitor la subvenţiile de stat pentru protecţia 
mediului înconjurător. 

Obiectivul primului memorandum a fost acela de a stabili un cadru pentru 
subvenţii depresive (descrescânde) până la aplicarea completă a principiului 
de prejudiciu cauzat mediului înconjurător pentru o perioadă de tranziţie. În 
anul 1980 s-a decis că este necesară acordarea unei noi perioade de tranziţie 
până în anul 1986. Memorandumul ce a avut loc în anul 1987 a menţinut ca-
drul existent admiţând un procent maxim de stimulare de 15%, cu condiţia unei 
revizuiri a principiului de prejudiciu cauzat mediului înconjurător de către Comi-
sia Economică Europeană. 

Pornind de la primele trei programe de acţiune ale Comunităţii Economi-
ce Europene privind protecţia mediului şi, în primul rând, de la recomandarea 
privind calculul costurilor, se pune problema care au fost accentele acordate 
până în prezent în ceea ce priveşte instrumentele politicii comunitare în dome-
niul amintit. Dacă se iau în considerare, din acest punct de vedere, actele juri-
dice ale Comunităţii Economice Europene privind politica de protecţie a mediu-
lui, se evidenţiază caracterul predominant al unor instrumente juridice sub for-
mă de dispoziţii (vezi tabelul nr. 1). Norme de cele mai diferite forme, ca de 
exemplu, aprobări de înmatriculare, valori-limită, pentru emisia de noxe, inter-
dicţii, limitări şi altele, îşi pun amprenta până în prezent asupra prevederilor 
juridice comunitare. 

Aplicarea unor instrumente economice de stimulare, care să aibă în ve-
dere mai degrabă reacţii de adaptare flexibile cu efect asupra costurilor din 
partea acelora cărora li se adresează politica de protecţie, nu a depăşit până în 
prezent stadiul declaraţiilor programatice şi al comenzilor de examinare. 

Cu toate acestea Comunitatea Economică Europeană a permis în mod 
expres, în cadrul unora dintre directivele elaborate, utilizarea unor instrumente 
economice de stimulare sau a dat ţărilor membre libertatea de mişcare cores-
punzătoare, în cadrul aplicării în practică pe propria răspundere a directivelor 
privind protecţia mediului înconjurător. 

Cel de-al patrulea program de acţiune (1987-1992) abordează din nou 
problema unor instrumente adecvate privind politica în domeniul protecţiei me-
diului înconjurător în ţările membre ale Comunităţii Economice Europene su-
biect care, în primele programe de acţiune, începând cu anul 1983, fusese 
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abordat în mod diferit. Se subliniază necesitatea ca în problema de protecţie a 
mediului avută în vedere,  precum şi în funcţie  de condiţiile de cadru juridice şi 
administrative să se utilizeze instrumentele  adecvate de politică privind medi-
ul. Instrumentarul comunitar stabilit de comisie cuprinde, în acest  context, mă-
suri de reglemetare tradiţioanale,  ca de exemplu: 

− valori limită privind emisia de noxe; 
− norme funcţionale şi de proces; 
− limite privind emisia totală; 
− controale privind corespondenţa cu cerinţelede protecţie a mediului; 
− procedee de control şi notificare pentru noi instalaţii,procedeeşi pro-

duse industriale. 
Se prevăd, de asemenea, instrumente stimulative de natură economică, 

ca de exemplu: 
− impozite privind protecţia mediului; 
− taxe privind protecţia mediului; 
− ajutoare financiare; 
− licenţe privind emisia; 
− contracte pe ramuri. 
În felul acesta se ţine cont, pentru prima dată, de faptul că, în ceea ce 

priveşte alegerea instrumentelor, nu există reţete prefabricate, ci mai degrabă 
un "mix" de instrumente. 

Conform celui de-al patrulea program de acţiune, Comisia Economică 
Europeană va acţiona îndeosebi în următoarele direcţii: 

− dezvoltarea de orientări pentru aplicarea unor instrumente economice 
stimulative; 

− reexaminarea criteriilor pentru admiterea ajutoarelor financiare de stat  
destinate aplicării măsurilor de protecţie a mediului în sectorul eco-
nomic privat; 

− examinarea necesităţilor de a extinde normele de drept privind protec-
ţia mediului înconjurător; 

− acordarea unei atenţii sporite posibilităţilor de soluţionare  a unor ca-
zuri de poluare considerabilă ce depăşeşte limitele prevăzute. 

Actele unice europene, care au fost deja luate în considerare la elabora-
rea conceptului celui de-al patrulea program de acţiune, dau un nou fundament 
politicii comunitare privind mediul şi stabilesc, de asemenea, noi orientări în 
selecţia instrumentelor. 

Astfel, de exemplu, articolul 130 R al acordului Comunităţii Economice 
Europene prevede nu  numai un mandat juridic pentru o politică comunitară în 
domeniul protecţiei mediului, dar prin includerea principiului prevenirii şi al celui 
calificat drept prejudiciu cauzat mediului  înconjurător, creează criterii pline de 
conţinut pentru o politică comunitară progresistă în domeniul protecţiei mediului 
înconjurător. Conform articolului 130 T se admite, în principiu, aplicarea unor 
măsuri de protecţie a mediului mai severe pe plan naţional. 
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Măsurile de protecţie, care au fost luate în comun pe baza articolului 
1303, nu împiedică diferitele ţări membre să păstreze sau să ia măsuri de pro-
tecţie mai intense, care sunt adecvate acestui acord. 

Articolul 100 A, referitor la desăvârşirea pieţei interne, conferă Comunită-
ţii Economice Europene mandatul de armonizare a reglementărilor de protecţie 
a mediului referitoare la produs până în anul 1992. În acest context "comisia 
pleacă în elaborarea propunerilor sale de la un înalt nivel de protecţie". Deoa-
rece în acest caz se poate decide cu majoritate calificată1 iar împuternicirile 
naţionale de reglementare sunt limitate, este greu de presupus că un stat 
membru, conform articolului 100 A, paragraful 4, poate introduce din nou re-
glementări naţionale mai aspre privind produsul. În orice caz statele membre 
sunt obligate în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la necesitatea aplicării 
reglementărilor, ceea ce nu exclude o evaluare naţională autonomă a riscurilor. 

Dacă reglementările naţionale mai aspre în legătură cu produsul nu re-
prezintă vreun mijloc de discriminare arbitrară sau vreo barieră mascată în care 
comerţul dintre ţările membre trebuie examinat de Comisia Economică Euro-
peană şi în caz că e nevoie trebuie decis de către Curtea Europeană de Justiţie. 

În ceea ce priveşte spaţiul naţional de acţiune şi instrumentarul privind 
politica de protecţie a mediului are, de asemenea, importanţă clauza de subsi-
diaritate. Conform articolului 130 R, paragraful 4, Comunitatea Economică Eu-
ropeană va acţiona în domeniul protecţiei mediului în măsura în care obiective-
le politicii sale de protecţie se pot atinge mai bine la nivel comunitar decât la 
nivelul diferitelor state membre. 

În ciuda unor măsuri de natură comunitară, statele membre poartă res-
ponsabilitatea finanţării şi executării altor măsuri. 

Cartea Albă, având drept scop desăvârşirea pieţei interne, care reprezin-
tă programul de acţiune concret pentru crearea pieţei interne până în anul 
1993, conţine şi o serie de propuneri de amortizare în domeniul politicii de pro-
tecţie a mediului. Se remarcă în acest sens îndeosebi instrumentarul măsurilor 
prevăzute sau deja adoptate privind: 

− înlăturarea controalelor de la vamă referitoare la protecţia veterinară 
şi protecţia plantelor în scopul protecţiei consumatorului; 

                                                           
1 Majoritate  (în practica diplomatică), numărul de voturi necesar prevăzut în regulile de pro-

cedură  sau chiar în actele constitutive ale unei organizaţii internaţionale, pentru adoptarea 
hotărârilor într-un for deliberativ al unei organizaţii (conferinţe) internaţionale (adunare, 
plenară, comitet, comisii,  subcomisii, consiliu etc.). Sistemele folosite în această materie 
sunt: a) majoritate absolută; b) majoritate relativă; c) majoritate simplă; d) majoritate califi-
cată; hotărârea se adoptă prin votul afirmativ al unei majorităţi mai mari decât cea simplă, 
prevăzută în mod expres în actul prin care se  stabileşte numărul voturilor necesare adop-
tării unei hotărâri date. În practica Naţiunilor Unite, Adunarea Generală adoptă bugetul or-
ganizaţiei cu majoritate calificată de 2/3, iar Consiliul de Securitate adoptă deciziile sale, în 
probleme procedurale, cu majoritate de 9 voturi, iar în probleme neprocedurale cu majori-
tate calificată de 9 voturi, din care trebuie să facă parte voturile afirmative ale celor cinci 
membri permanenţi. Dicţionar diplomatic,  Editura Politică, Bucureşti, 1979, pag. 543-544. 
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− înlăturarea barierelor tehnice, printre altele referitoare la normele rele-

vante de protecţie la produse cum sunt: autovehicule, materiale de 
construcţii, produse alimentare, produse chimice şi farmaceutice; 

− înlăturarea barierelor determinate de impozite prin armonizarea, res-
pectiv apropierea bazelor de măsurare, respectiv a tarifelor în cazul 
unor impozite specifice de consum (ca de exemplu la importurile de ţi-
ţei). 

Măsurile de armonizare materială şi tehnică reduc posibilităţile pentru re-
glementări de politică a mediului. În orice caz, noua concepţie pentru armoni-
zarea şi normarea tehnică trebuie pe de o parte să unifice diferitele măsuri de 
protecţie a diverselor state pentru a realiza fluxul liber de mărfuri, iar pe de altă 
parte să nu reducă protecţia existentă deja sau fundamentată. 

Relevantă în ceea ce priveşte politica privind protecţia mediului înconju-
rător este şi  armonizarea, spre care se tinde, a bazelor de măsurare diferite 
până în prezent şi a măririi impozitelor percepute la produsele petroliere. 

Din punct de vedere al politicii de protecţie a mediului prezintă importan-
ţă şi cererea adresată statelor membre de a nu introduce noi impozite de con-
sum şi de a nu majora cuantumul sau domeniul de aplicare a unor impozite de 
consum deja existente, în măsura în care aceasta conduce în comerţul intra-
comunitar la impozitarea importului şi la scutirea de  impozite la export sau la 
controalele de la graniţa intracomunitară. 

Tabelul nr. 1 

Acţiuni ale Comunităţii Economice Europene de protecţie a mediului în-
conjurător,  pe instrumente şi domenii de aplicare 

Instrumente Domeniu 
de apli-

care 

Poluare 
atmosfe-

rică 

Poluare 
fonică 

Poluare 
apă 

De-
şeuri

Produse 
chimice 

Protecţia 
naturii 

-Aprobare pentru 
activităţi industriale 

    x   

- Condiţii de aprobare 
pentru instalaţii 

 x  x x   

Condiţii de aprobare 
pentru produse 

     x  

- Control privind co-
respondenţa cu 
normele de protecţie 

 x x x x x  

- Standarde privind 
emisia de noxe 
pentru produse 

 x x x x x x 

- Limitări ale producţiei  x      
- Limitări în domeniul 

comerţului   
 x      
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Instrumente Domeniu 
de apli-

care 

Poluare 
atmosfe-

rică 

Poluare 
fonică 

Poluare 
apă 

De-
şeuri

Produse 
chimice 

Protecţia 
naturii 

- Standarde  privind 
emisia admisă pen-
tru instalaţii   

 x x x x   

- Taxe regionale        
- Soluţii compensatorii opţional       
- Acorduri voluntarex     opţio-

nal 
x  

- Taxe pe produs     opţio-
nal 

  

- Sisteme de conce-
sionare 

       

Sursa: IFO - Institut für Wirtschaftsforschung, EG- Kommission. 

3.2 Tipologia instrumentelor de protecţie a mediului înconjurător 
Criterii principale de opţiune privind instrumentele economice 
În general, se poate opta pentru alegerea instrumentelor utilizate în ca-

drul unei politici de protecţie a mediului conform următoarelor categorii de criterii: 
Eficacitate din punct de vedere ecologic 
Eficacitatea instrumentelor economice, utilizate din punct de vedere eco-

logic, depinde în principal de capacitatea de a reacţiona a celor care poluează. 
Se consideră că instrumentele economice sunt cu atât mai eficace pen-

tru mediul înconjurător, cu cât ele pot exercita o acţiune stimulativă permanen-
tă în materie de reducere a poluării şi de inovaţie tehnică. 

Eficienţa economică 
O definiţie a eficienţei economice, în sensul cel mai larg, implică faptul ca 

politicile utilizate să realizeze o afectare optimală a resurselor (în acelaşi timp 
în termeni privind volumul de poluanţi obţinut cât şi nivelul cheltuielilor vizând 
evitarea sau stăpânirea poluării). O definiţie mai restrictivă a eficienţei implică o 
reducere a costurilor de realizare a conformităţii cu reglementările în vigoare 
legate de un  obiectiv anume ce urmează a fi protejat. 

Se apreciază că instrumentele economice vor fi cu atât mai eficiente pe 
plan economic, cu cât costurile marginale de depoluare diferă de la un agent 
poluant la altul şi cu cât elasticităţile cererii de produse şi de substanţe poluan-
te sunt mai puternice. 

Echitate 
Diversele instrumente economice utilizate exersează efecte distributive 

diferite. Redevenţele de  poluare implică plăţi suplimentare privind poluarea 
"reziduală". Afectarea produsului redevenţei antrenează diverse efecte distribu-
tive. Situaţia este similară în cazul atribuirii iniţiale a permiselor de poluare ne-
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gociabile. De altfel, noţiunea de echitate poate avea mai multe semnificaţii: de 
exemplu, legalitatea normelor de  emisie poate să antreneze disparităţi între 
costurile marginale şi/sau totale de depoluare dintre  agenţii poluanţi şi agenţii 
economici prejudiciaţi. 

 
Fezabilitatea şi costuri administrative 
Utilizarea oricărui instrument economic implică structuri de punere în 

aplicare şi execuţie. Din acest punct de vedere sunt vizate mai ales modalităţile 
de aplicare practică şi costul măsurătorilor emisiei (control direct sau variabile 
de substituire) ca şi procentul de acoperire al principalelor grupări-obiectiv. 

Acceptabilitate 
Este deosebit de important ca grupările-obiectiv să accepte instrumente-

le economice ce le sunt destinate. Cea  mai mică rezistenţă din partea acesto-
ra ar determina ca utilizarea lor să fie complet ineficace. Succesul aplicării ori-
cărui instrument economic presupune, pe ansamblu, existenţa unor certitudini 
şi a unei stabilităţi în timp în ceea ce priveşte elementele de bază. Acceptabili-
tatea este în funcţie de următoarele elemente: 

a) o informare corespunzătoare a grupării-obiectiv în ceea ce priveşte 
aspectele cele mai semnificative ale noului instrument economic utili-
zat: punctele importante fiind obiectivul şi aspectele tehnice ale aces-
tui instrument, consecinţele sale financiare, termenul de punere în 
aplicare, eventualele modificări ulterioare etc. Noile elemente trebuie 
să fie anunţate în timp util. Grupările-obiectiv trebuie în plus să fie 
conştiente de interdependenţele existente între diversele domenii de 
acţiune ale autorităţilor publice; 

b) consultarea grupărilor-obiectiv care trebuie, pe cât posibil, să participe 
la  aplicarea acestor instrumente. Întreprinderile ar trebui să asiste 
sau să fie reprezentate de către organizaţii de ramură, ale comitetelor 
de direcţie, ale organismelor competente. În cazul altor grupări-
obiectiv mai dispersate (din industrie, agricultură, consumatori etc.) 
este necesar ca modificările importante să fie examinate împreună cu 
reprezentanţii organizaţiilor respective. Instrumentele economice, ce 
vizează diversele domenii ale acţiunii guvernamentale, ar trebui să fie 
prezentate tuturor părţilor interesate; 

c) punerea în aplicare  progresivă a noilor instrumente economice este 
precedată în mod necesar de o perioadă de anticipare corespunză-
toare şi de un anunţ realizat în timp util. Această punere în aplicare 
trebuie să intervină în mod progresiv mai ales în cazul redevenţelor 
de deversare şi al schimburilor de drepturi de emisie, pentru a putea 
permite agenţilor poluanţi să se adapteze şi să evite o majorare foarte 
accelerată a schimburilor (majorând contribuţia redevenţelor de de-
versare în mod progresiv până la nivelul dorit). 
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În plus, perspectiva unei taxe financiare substanţiale, care antrenează un 
comportament poluant, va aduce întreprinderile în situaţia de a ţine cont de 
aceasta în deciziile lor investiţionale. 

 
Costul protecţiei mediului înconjurător 
Cifrele cheltuielilor anuale consacrate protecţiei mediului înconjurător pot 

oferi informaţii utile privind nivelul resurselor alocate păstrării şi ameliorării me-
diului înconjurător la nivel naţional şi sectorial, în raport cu nivelul resurselor 
alocate în alte domenii de acţiune. Comparaţiile stabilite în timp între schimbă-
rile suferite de cheltuielile consacrate mediului înconjurător şi schimbările con-
statate în starea mediului înconjurător pot fi utilizate pentru evaluarea raportului 
cost- eficacitate al politicilor de protecţie a mediului înconjurător. Cifrele privind 
cheltuielile sunt, de asemenea, indispensabile pentru evaluarea repercusiunilor 
economice ale acestor politici la nivel macroeconomic şi sectorial. 

Totalul cheltuielilor consacrate luptei contra poluării se situează între 
0,8% şi 1,5% din P.I.B. (tabelul nr. 2). În cazul Germaniei Occidentale şi al Sta-
telor Unite, pentru care se dispune de date acoperind o perioadă destul de lun-
gă, rezultă că importanţa relativă a acestor cheltuieli s-a majorat destul de pu-
ţin în termeni reali, începând cu anii '70 până la mijlocul anilor '80. În afara Sta-
telor Unite, cheltuielile efectuate cu titlu de combatere a poluării în cadrul sec-
torului public le-au depăşit în general pe cele ale întreprinderilor. 

Cheltuielile efectuate în sectorul public au fost consacrate esenţialmente 
combaterii poluării apelor şi a poluării datorate deşeurilor, iar cele efectuate de 
către întreprinderi au fost dedicate combaterii poluării atmosferice. În plus, 
cheltuielile efectuate de menaje ar putea reprezenta aproximativ 25% din total. 

Tabelul nr. 2 

Cheltuielile privind reducerea şi controlul poluanţilor (RCP),  
la  mijlocul anilor '80 

Ţara Cheltuieli privind 
RCP în % din PIB 

Investiţii privind 
RCP în % din investiţia 

naţională totală 

Credite bugetare 
de cercetare şi 

dezvoltare (R&D) 
privind RCP în %  

din creditele buge-
tare totale ale R&D 

 Publice Private Total Publice Private Total Total Publice 
Canada 0,89 0,36a 1,25b  1,52   2,2 
S.U.A 0,60 0,86   1,47 1,14 1,62 2,76  0,5 
Japonia  1,17 0,08a 1,25b 2,87 0,28 3,15  0,4d 
Finlanda 0,52 0,64   1,16 1,06 1,12 2,18   
Franţa 0,56 0,33 0,89   0,83   0,46 1,29  0,7 
Germania 0,78 0,74 1,52 1,54 1,54 3,09  3,4 



 

 

295 

Ţara Cheltuieli privind 
RCP în % din PIB 

Investiţii privind 
RCP în % din investiţia 

naţională totală 

Credite bugetare 
de cercetare şi 

dezvoltare (R&D) 
privind RCP în %  

din creditele buge-
tare totale ale R&D 

 Publice Private Total Publice Private Total Total Publice 
Italia 0,13  0,24    1,9  
Olanda 0,95 0,30   1,26  0,85  3,8  
Norvegia 0,54 0,27   0,82 0,85  0,44 1,28  2,7 
Suedia 0,66 0,27   0,93a 1,10 0,73 1,83  2,5 
Anglia 0,62 0,62   1,25    1,3  

Nota: Deşi s-a utilizat un chestionar standardizat pentru colectarea acestor date, cifrele nu 
sunt întotdeauna comparabile 
a) Cheltuielile curente sunt excluse 
b) Total parţial 
c) Total compus 
d) Estimări ale OCDE 
e) Numai RFG 

Sursa: OCDE, L'état de l'environnement, Paris, 1991. 

Se constată că amploarea cheltuielilor diferă în funcţie de sector cele 
mai vizate fiind următoarele: electricitate, gaz şi apă, industrii extractive, pro-
duse chimice, ţiţei, fier şi oţel, realizarea de lucrări în metal şi maşini, industria 
lemnului şi realizarea de lucrări în lemn, metale neferoase, textile şi piele, fa-
bricarea hârtiei şi imprimerie, produse alimentare şi tabac. 

Ierarhia acestor sectoare variază de la o ţară membră la alta, în funcţie 
de structura industrială. 

 
Un  principiu de bază: "cine poluează plăteşte" 
Adoptarea de către ţările membre OCDE a principiului "cine poluează 

plăteşte" determină iniţial ca întreprinderile ce cauzau poluarea să fie respon-
sabile de plata cheltuielilor ocazionate de către măsurile antipoluare adoptate. 

În termeni economici principiul "cine poluează plăteşte" se sprijină pe 
postulatul că preţul unui bun sau al unui serviciu trebuie să integreze în între-
gime costul său de producţie ca şi costul resurselor utilizate, inclusiv al resur-
selor mediului înconjurător. 

Utilizarea aerului, apei sau solului drept receptoare pentru emiterea, 
ejectarea sau stocarea deşeurilor constituie o manieră de utilizare a resurselor 
care poate fi asimilată oricărui alt factor "clasic" de producţie, cum ar fi mâna 
de lucru şi aporturile materiale. În absenţa unei modalităţi de plată  corespun-
zând utilizării lor, aceste resurse ale mediului înconjurător sunt risipite, degra-
date sau chiar distruse. 
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În ochii economiştilor această utilizare gratuită a resurselor mediului re-
prezintă cauza principală a degradării mediului înconjurător. Principiul 
"pollueur-payeur" vizează să modifice această situaţie determinându-i pe cei 
care poluează să "internaţionalizeze" costurile utilizării sau degradării resurse-
lor mediului înconjurător. Obiectivul îl reprezintă deci integrarea totală a utiliză-
rii mediului înconjurător în sfera economică, prin recurgerea la semnale de 
preţ. 

Teoretic, cel care poluează trebuie să plătească costul integral al preju-
diciilor cauzate de activitatea sa. Aceasta ar reprezenta o incitare la reducerea 
prejudiciilor în cauză, cel puţin în măsura în care costul reducerii poluării este 
egal cu costul marginal al prejudiciului cauzat de această poluare. Totodată 
aceste costuri sunt adesea extrem de dificil de determinat, iar în practică, cei 
care poluează sunt frecvent forţaţi să plătească costul combaterii poluării. 

În ceea ce priveşte aplicarea eficace pe plan internaţional a principiului 
"pollueur-payeur" se poate afirma că, aceasta presupune o abordare coordona-
tă. Aceasta deoarece reglementările în  domeniul protecţiei mediului înconjură-
tor pot să devină o sursă de distorsiune dacă anumite ţări  subvenţionează in-
vestiţiile private de combatere a poluării, în timp ce altele nu o fac, situaţie care 
poate aduce avantaje întreprinderilor subvenţionate, comparativ cu situaţia 
concurenţilor ce  nu sunt subvenţionaţi. 

În scopul încurajării unei aplicări uniforme a principiului "pollueur-
payeur", Consiliul OCDE a stipulat, în 1972, că acesta trebuie să constituie un 
principiu fundamental de combatere a poluării în ţările membre. Deşi, după 
cum s-a mai arătat, reglementările privind combaterea poluării ar putea, în 
anumite circumstanţe, să se afle la originea  unor distorsiuni în cadrul schimbu-
rilor economice (prin impunerea unor bariere netarifare, de exemplu), principiul 
"pollueur-payeur" a devenit, într-o mare măsură, un principiu de nesubvenţio-
nare a combaterii poluării. 

În acelaşi timp s-a ajuns foarte repede la concluzia că uneori este de do-
rit ca statul să încurajeze sau să accelereze adoptarea măsurilor de reducere a 
poluării. A trebuit deci să se recunoască că aplicarea principiului "pollueur-
payeur" poate să tolereze anumite excepţii. În acest scop o recomandare a 
OCDE stipulează că se poate furniza un ajutor în condiţii precise, celor care 
poluează: ajutorul nu trebuie să fie acordat decât dacă sectorul care poluează 
nu-şi poate permite să plătească costul combaterii poluării din cauza unor difi-
cultăţi economice. Acesta trebuie să fie acordat pentru o durată determinată, în 
cadrul unui program clar definit şi să nu antreneze distorsiuni în cadrul schim-
burilor internaţionale. 

Comunitatea Economică Europeană a ratificat, de asemenea, principiul 
"pollueur-payeur" printr-o recomandare emisă în 1975, care adaptează aplica-
rea sa în condiţii asemănătoare celor definite de OCDE. 

Deşi acest principiu rămâne un principiu fundamental el trebuie să conti-
nue să se adapteze pentru a putea răspunde noilor probleme privind protecţia 
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mediului înconjurător sau problemelor în curs de apariţie. În anul 1989, OCDE 
a adoptat o recomandare privind aplicarea principiului "pollueur-payeur", care 
leagă principiul economic de principiul juridic privind compensarea prejudiciilor 
cauzate.  În acelaşi timp este de dorit să se studieze mai înainte mijloacele de 
a extinde principiul "cel care poluează este acela care plăteşte" la problemele 
mondiale de genul schimbărilor climatice. 

În general, cheltuielile (costurile) ocazionate de măsurile antipoluare lua-
te de întreprinderile care au cauzat poluarea sunt transmise consumatorului 
sub formă de preţuri mai ridicate. Cheltuielile investiţiilor private par să fie des-
tul de importante în primii ani ai unui program riguros de control al poluării (ca 
de exemplu în anii '70 în Statele Unite şi în Japonia), dar ele se diminuează 
sau se stabilizează pe măsură ce instalaţiile existente sunt dotate cu echipa-
mentele necesare pentru combaterea poluării. Din contră, cheltuielile private 
privind funcţioanarea şi întreţinerea ar trebui să continue să se diminueze şi să 
compenseze astfel eventualele reduceri ale investiţiilor. Conform structurii in-
dustriale a ţărilor, estimările privind cheltuielile totale antipoluare în industrie 
pot să varieze între 1 şi minim 2% din PIB-ul industrial al ţării analizate. 

În cele din urmă, cel care va plăti aceste costuri, fie de o manieră directă 
pe menaj, fie indirectă sub formă de impozite mai ridicate, de preţuri mai mari 
sau de decizii luate de guvern pentru a majora mai puţin sau a reduce mai mult 
aceste servicii în alte domenii, va fi populaţia (marea masă a consumatorilor). 

Având în vedere necesitatea, pentru a elabora aceste măsuri de a dis-
pune de date satisfăcătoare privind cheltuielile şi costurile legate de combate-
rea poluării, s-a convenit elaborarea unor metode de evaluare mai coerente 
privind cheltuielile  şi costurile legate de combaterea poluării şi insistarea pe 
ideea de a face cât mai transparentă prezentarea acestor cheltuieli şi costuri. 

 
Mijloace şi instrumente utilizate în cadrul politicilor 
de protecţie  a mediului 
Autorităţile publice dispun de mai multe mijloace pentru reglementarea 

emisiilor de poluanţi adoptând, de exemplu, pentru stabilirea metodelor de 
"control direct" sau a "celor mai bune metode practicabile" sau mai mult, elabo-
rând norme referitoare la randamentul energetic pentru autoturisme, centrale 
electrice şi aparate menajere şi norme privind economiile de energie în clădiri. 

În general se pot clasifica mijloacele de reglementare ale emisiilor în trei 
mari categorii: 

− mijloace economice, ca de exemplu taxele şi drepturile negociabile; 
− mijloace neeconomice, ca de exemplu normele şi moratoriile; 
− activitatea de cercetare şi dezvoltare permiţând economisirea 

energieişi înlocuirea combustibililor poluanţi. 
Toate mijloacele menţionate trebuie să aibă drept principală caracteristi-

că să incite utilizatorii (statul sau întreprinderile) să reducă emisiile de o manie-
ră eficace. 
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În continuare, se va încerca să se prezinte principalele categorii de in-
strumente de politică de protecţie a mediului înconjurător utilizate de ţările 
membre OCDE pentru realizarea practică a obiectivelor acestora privind pro-
tecţia mediului. 

Există două categorii principale de instrumente de politică de protecţie a 
mediului înconjurător, instrumente de reglementare şi instrumente economice. 

Instrumentele de reglementare  reprezintă măsurile instituţionale destina-
te să influenţeze direct acţiunea celor care poluează mediul înconjurător re-
glementând procedeele sau produsele utilizate, interzicând sau limitând ejecţia 
anumitor poluanţi sau mai mult, fixând anumite ore, anumite zone etc. pentru 
exercitarea activităţilor ce impun un sistem de autorizare, de norme, de greuta-
te şi alte măsuri. 

Instrumentele economice urmăresc să modifice raportul costuri-avantaje 
ale diverselor soluţii care se oferă celor ce poluează, în scopul orientării aces-
tora spre acţiuni cât mai favorabile mediului. 

 
Criterii posibile pentru evaluarea instrumentelor existente 
Studiul realizat de ţările membre OCDE privind criteriile posibile de eva-

luare a instrumentelor  existente a pus în evidenţă următoarele criterii: 
− eficacitate din punct de vedere al mediului înconjurător; se pune în-

trebarea dacă instrumentul constituie o incitare financiară eficace 
pentru restabilirea calităţii mediului înconjurător şi menţinerea nivelului 
cerut; 

− raport cost-eficacitate; se pune întrebarea dacă prin utilizarea instru-
mentului respectiv se reuşeşte să se atingă calitatea cerută cu un 
cost minim; 

− fezabilitate din punct de vedere administrativ; se pune întrebarea da-
că instrumentul este utilizabil luându-se în considerare imperativele 
de informare, exigenţele administrative şi  condiţiile de acceptabilitate 
politică; 

− compatibilitate instituţională; se pune întrebarea dacă instrumentul uti-
lizat este compatibil cu strategia de politică de protecţie a mediului şi 
cu cadrul administrativ căruia trebuie să i se conformeze. 

 
Instrumente de reglementare 
În general, instrumentele de reglementare sunt relativ satisfăcătoare în 

ceea ce priveşte compatibilitatea instituţională şi anumite aspecte ale fezabili-
tăţii administrative şi eficacităţii privind protecţia mediului, dar ele sunt mai pu-
ţin corespunzătoare din punct de  vedere al eficienţei economice,  al eficacităţii 
în raport cu costul şi al lipsei de rezultate obţinute ca urmare a imperfecţiunilor 
existente în aplicarea lor. 
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Ţările membre OCDE au încercat să analizeze rezultatele aplicării prac-

tice a instrumentelor de reglementare: 
a) prin incitarea la o dezvoltare tehnică corespunzătoare; 
b) prin aplicarea mai riguroasă a politicilor existente de protecţiea mediu-

lui înconjurător; 
a) Legătura care există între protecţia mediului şi progresul tehnic este 

de o mare complexitate. Procesul progresului tehnic, care însoţeşte dezvolta-
rea economică poate, în absenţa măsurilor de control, să reducă sau să inten-
sifice problemele mediului înconjurător. 

Măsurile referitoare la protecţia mediului înconjurător pot, în funcţie de 
modalitatea lor de elaborare şi aplicare, să încetinească sau să accelereze rit-
mul general al progresului tehnic  în viaţa economică şi să modifice orientarea 
acestui progres. Progresul tehnic, în cadrul combaterii poluării, poate contribui 
în mod sensibil la ameliorarea calităţii mediului înconjurător în mod eficace în 
raport cu costul. 

Printre caracteristicile sistemului de reglementare capabile să favorizeze 
rata inovaţiei tehnice, în general, şi rata inovaţiei în domeniul tehnicilor de 
combatere a poluării, în special, se numără: 

− impunerea unor norme privind rezultatele, fără a preciza procedeele 
sau tehnicile utilizate; 

− fixarea unor termene rezonabile (nici prea îndepărtate, nici prea apro-
piate) şi a unui calendar referitor la punerea în conformitate cu norme-
le rezultate; 

− recurgerea la instrumente economice, cu titlu complementar în  sco-
pul incitării la inovaţie, care să fie integrate pieţei; 

− ajutor în procesul concertării întreprinderilor, în scopul determinării în 
care puncte ale ciclului de producţie problemele de protecţie a mediu-
lui înconjurător pot fi tratate cu mai multă eficacitate; 

− examinarea obligaţiilor fixate de către toţi, a reglementărilor privitoare 
la protecţia mediului înconjurător, în scopul eliminării pe cât posibil a 
imperativelor tehnice contradictorii; 

− incitarea la difuzarea informaţiilor tehnice, la transmiterea condiţiilor 
tehnice  privind metodele de combatere a  poluării şi a consolidării 
surselor de finanţare ale inovaţiilor în domeniul protecţiei mediului în-
conjurător. 

În ceea ce priveşte situaţia ţărilor membre, privită din punct de vedere al 
dezvoltării şi difuzării tehnicilor "curate", în industrie se constată că, într-un 
anumit număr de cazuri, în pofida avantajelor potenţiale ale tehnicilor puţin po-
luante comparativ cu cea a tratării "la începutul procesului" (en bout de 
chaîne), utilizarea acestor tehnici a fost relativ limitată. Motivele acestei situaţii 
ţin de piaţă şi de insuficienţele reglemetării: ideea conform căreia pieţele exis-
tente sunt relativ restrânse pentru tehnici proprii; numărul limitat, în anumite 
domenii, de tehnici curate adecvate  şi disponibile; efectul disuaziv (de sens 
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contrar) pe care poate să-l aibă majorarea costurilor de capital, chiar dacă, 
drept urmare, costurile de exploatare pot deveni mai scăzute; ideea conform 
căreia a opta pentru tehnicile "curate" cele mai recente nu va conduce la an-
trenarea unor riscuri şi incertitudini suplimentare; eventuala reţinere din partea 
fabricanţilor de echipament anti-poluant, de a contribui la punerea la punct a 
tehnologiilor "curate"; posibilitatea ca reglementările necorespunzătoare adop-
tate să încurajeze implicit recursul la sisteme de tratare în aval. 

b) Studiile efectuate în perioada anilor '80 într-un număr de ţări membre 
OCDE au evidenţiat faptul că respectarea instrumentelor prevăzute de politicile 
de protecţie a  mediului constituie adesea "veriga slabă" a aplicării acestor poli-
tici. 

Această constatare a dat naştere unui număr de propuneri vizând 
amelioararea situaţiei. Printre aceste propuneri se găsesc: 

− utilizarea mecanismelor de aplicare prevăzute în fiecare stadiu al ci-
clului de gestionare a calităţii mediului, atât la nivelul reglementărilor, 
cât şi examinarea la intervale regulate ale acestor mecanisme; 

− reglementările ar trebui, în măsura posibilului, să fie raţionalizate şi 
simplificate, iar procedurile de autorizare ar trebui, de asemenea, 
simplificate; 

− urmărirea aplicării instrumentelor ar trebui să fie consolidată; în acest 
cadru ar trebui dezvoltată auto-supravegherea şi încurajarea între-
prinderilor de a declanşa ele însele proceduri de revizie şi control 
(audits) asupra mediului înconjurător; 

− întreprinderile ar trebui să fie invitate să colaboreze la elaborarea re-
glementărilor pentru ca apoi  cooperarea să fie  facilitată în stadiul de 
aplicare; 

− controlul şi sancţiunile, în cazul nerespectării reglementărilor, ar trebui 
consolidate, aplicându-se un grad majorat de severitate a amenzilor, 
o simplificare a procedurilor judiciare şi administrative de aplicare a 
sancţiunilor; 

− reglementările ar trebui însoţite de instrumente economice, pentru ca 
aplicarea lor să fie favorizată de incitaţiile financiare; 

− ar fi de dorit să se ofere ştiri mai complete şi să se dezvolte publicita-
tea informând în acelaşi timp pe cei care poluează asupra obligaţiilor 
lor, în domeniul combaterii poluării şi al tehnicilor de reducere a poluă-
rii şi informând opinia publică privind deversările, sancţiunile prevăzu-
te în caz de nerespectare şi rezultatele acţiunilor întreprinse. 

Se constată că aceste propuneri nu antrenează în mod necesar o majo-
rare a cheltuielilor totale consacrate aplicării reglementărilor, ci doar o redistri-
buire şi redesfăşurări ce permit să se obţină rezultate mai satisfăcătoare pe 
baza resurselor existente. Se consideră că posibilităţile de ameliorare ale efici-
enţei şi raportului cost-eficacitate în elaborarea şi aplicarea instrumentelor de 
reglementare sunt considerabile. 
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Instrumente economice (redevenţe, ajutoare financiare,  
sisteme de consignaţie, crearea de pieţe, stimulente financiare)  
Principalele tipuri de instrumente economice utilizate în ţările membre 

OCDE sunt următoarele: 
− redevenţele (redevenţe  de deversare, redevenţe pentru serviciul fă-

cut, redevenţe pe produs, redevenţe administrative) pot fi întrebuinţa-
te pentru a descuraja activităţile poluante şi pentru a furniza un ajutor 
financiar în vederea reducerii poluării; 

− ajutoarele financiare (subvenţii  directe, împrumuturi cu dobândă re-
dusă şi micşorarea impozitelor) pot incita să se adopte comportamen-
te de reducere a poluării; 

− sistemele de consignaţie (de exemplu, în domeniul recipientelor pen-
tru băuturi) servesc pentru a încuraja reutilizarea sau formele de eli-
minare, care ţin cont de respectarea mediului înconjurător; 

− crearea de pieţe (de exemplu, comercializarea drepturilor de emisie, 
urmăreşte încurajarea unei utilizări mai eficiente a acestor drepturi); 

− incitările financiare de punere în conformitate (de exemplu, taxele de 
non-conformitate) constituie o încurajare suplimentară pentru respec-
tarea reglementărilor în vigoare în domeniul protecţiei mediului încon-
jurător. 

O anchetă realizată în anul 1988 privind utilizarea acestor instrumente 
economice a identificat în total 153 instrumente economice întrebuinţate în ţări-
le OCDE, dintre care 81 intrau în categoria redevenţelor, 41 în cea a ajutoare-
lor financiare şi 31 în aceea a unei a treia categorii enumerate mai sus. De 
atunci, alte instrumente economice au fost aprobate sau supuse aprobării în 
mai multe ţări membre (Germania, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Fin-
landa, Franţa, Italia, Norvegia, Suedia). 

Se constată că există un număr relativ important de instrumente econo-
mice, dar în ceea ce priveşte rolul efectiv al instrumentelor economice în politi-
cile de protecţie a mediului, statisticile furnizează ele însele puţine indicaţii. 

În orice caz, instrumentele economice trebuie, de asemenea, să respec-
te criteriile de  eficienţă economică, de echitate, de fezabilitate, de costuri ad-
ministrative şi de acceptabilitate. Trebuie adăugat că nu este indispensabil ca 
aceste criterii să fie perfect compatibile între ele fiind prin urmare greu de con-
ceput să se  pretindă ca instrumentele economice să răspundă tuturor criteriilor. 

Se va încerca să se prezinte, pe scurt, în continuare, principalele  tipuri 
de instrumente economice utilizate în ţările membre OCDE. 

 
 Redevenţe (impozite) 
Redevenţele aplicate curent în ţările membre OCDE sunt redevenţele 

"pentru serviciul făcut" şi redevenţele administrative  (a se vedea tabelul nr. 3). 
În general, redevenţele administrative privesc colectarea resturilor mena-

jere şi deversarea  apelor utilizate în canalizările municipale. 



 
 
302 

Redevenţele administrative se prezintă în principal sub formă de permise 
sau autorizaţii. 

Redevenţele "pe produs" se aplică într-un mare număr de ţări (de exem-
plu, pentru uleiuri şi lubrefianţi, baterii, recipiente pentru băuturi şi îngrăşămin-
te) pentru încurajarea refolosirii materialelor utilizate sau pentru o utilizare mai 
economică a substanţelor ce presupun un risc de poluare. În acelaşi timp, un 
mare număr de ţări aplică o formă de fiscalitate diferenţiată în particular, în 
sectorul transporturilor (iată de ce se aplică un regim diferit benzinei  cu plumb 
şi celei fără plumb). Pe ansamblu, redevenţele de deversare sunt mai puţin uti-
lizate decât celelalte tipuri de redevenţe, cele mai utilizate aplicându-se în do-
meniul poluării apelor şi unor tipuri de poluare sonoră, iar cele mai puţin  utili-
zate folosindu-se în domeniul poluării atmosferice. 

Redevenţele "de deversare" sunt adesea criticate pentru motive de feza-
bilitate administrativă şi de acceptabilitate politică. 

Sistemele de redevenţe în vigoare sunt foarte diversificate. Ele se referă, 
pe ansamblu, la un număr destul de limitat de activităţi poluante; de exemplu, 
utilizarea redevenţelor "pe produs" este limitată la o gamă destul de redusă de 
produse, iar redevenţele de deversare se aplică unui număr redus de reziduuri. 
Acolo unde redevenţele sunt utilizate, ele sunt adesea fixate (cu excepţia anu-
mitor redevenţe "pentru serviciul făcut") la cote (rate) destul de scăzute şi 
aceasta în raport cu costul total al combaterii poluării suportat de către cel care 
poluează şi în raport cu prejudiciile reziduale datorate poluării şi aflate în sarci-
na celui care poluează. 

Dacă această situaţie reduce posibilitatea apariţiei unor repercusiuni 
economice grave, trebuie totuşi amintit faptul că avantajele potenţiale ale sis-
temelor de redevenţe nu sunt pe deplin exploatate deoarece incitările la 
amelioararea mediului înconjurător şi la combaterea eficace a poluării sunt 
destul de reduse. 

Tabelul nr. 3 

Sisteme de redevenţe 

Tipuri de redevenţe / Efluenţi 
Ţara Aer Apă Deşe-

uri 
Zgo-
mot 

Utiliza-
tor 

Pro-
dus 

Adminis-
trativ 

Diferenţiere 
fiscală 

Canada     x  x x 
S.U.A    x x x x  
Australia  x x  x  x  
Japonia x   x     
Austria   x  x   x 
Belgia  x x  x x x x 
Danemarca   x  x x x x 
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Tipuri de redevenţe / Efluenţi 

Ţara Aer Apă Deşe-
uri 

Zgo-
mot 

Utiliza-
tor 

Pro-
dus 

Adminis-
trativ 

Diferenţiere 
fiscală 

Finlanda       x x x x 
Franţa x x (x) x x x   
Germania  x  x x  x (x) 
Grecia x    x  x x 
Italia  x   x x   
Olanda  x x x x x x x 
Norvegia     x x x x 
Portugalia  x     x  
Spania   x  x  x  
Suedia x    x x x x 
Elveţia (x)   x x (x)  x 
Turcia   x      
Anglia  x  x x  x x 

Notă: x = aplicat; (x) = preconizat. 

Sursa: OCDE (1989), Instruments économiques pour la protection de l'environnement, Paris. 

Ajutoare financiare (subvenţii) 
Se constată că majoritatea ţărilor membre, pentru care se dispune de in-

formaţii, oferă un ajutor financiar sub o formă sau alta pentru activităţi precise 
în domeniul combaterii poluării. Într-un anumit număr de cazuri, aceste ajutoa-
re financiare sunt asociate unor sisteme de redevenţe prin intermediul cărora, 
de exemplu, veniturile servesc pentru investiţii în echipamentele de combatere 
a poluării. În alte cazuri, ajutoarele financiare pot fi acordate de o manieră indi-
rectă prin intermediul unei subevaluări a redevenţelor percepute cu titlu de ser-
vicii de protecţie a mediului înconjurător sau iau forme de subvenţii, de împru-
muturi cu dobânzi reduse sau de reduceri ale impozitelor fiscale. 

De un anumit număr de ani, OCDE aplică o procedură de ratificare a sis-
temelor de ajutoare financiare pentru prevenirea şi combaterea poluării. Nivelu-
rile de ajutor semnalizate se situează între 0,0006% şi 0,1% din PIB şi nu par 
să se detaşeze în mod sensibil de principiul "pollueur-payeur", şi nici să produ-
că o influenţă perceptibilă asupra comerţului internaţional. În acelaşi timp, es-
timările privind ajutoarele pot fi incomplete: ajutoarele destinate în mod special 
combaterii poluării nu constituie în realitate decât o mică parte a ajutoarelor pe 
care le primeşte industria în comparaţie cu ajutoarele primite pe seama altor 
programe, ca acelea pentru utilizarea forţei de muncă sau dezvoltarea regională. 

Repartizarea ajutorului financiar poate fi inegală între sectoarele econo-
mice. Ţările membre, neavând de dat răspuns, oferă poate niveluri diferite de 
ajutor financiar. 
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Ţările membre OCDE au demonstrat adesea că, ţinând cont de excepţii-
le permise în cadrul principiului "pollueur-payeur", aplicarea ajutoarelor financi-
are presupune avantaje reale, chiar dacă în anumite cazuri utilizarea lor poate 
provoca pierderi ale prosperităţii. Iată de ce, conform anumitor argumentări, 
aceste ajutoare financiare permit accelerarea înlocuirii vechilor instalaţii şi re-
curgerea la tehnologii mai "curate" şi în timpul fazei de tranziţie  fac posibilă 
rezistenţa la presiunile financiare pe care le antrenează modificările presupuse 
de aplicare a  unor măsuri antipoluare mai riguroase. Astfel, cu condiţia ca aju-
toarele  financiare să fie menţinute în limite stricte şi să nu compromită funda-
mental  principiul "pollueur-payeur", acest instrument economic ar putea să 
continue să joace un rol pozitiv în cadrul politicilor de protecţie a mediului în-
conjurător. 

 
Alte instrumente economice 
Sistemele de consignaţie par să funcţioneze de o manieră relativ satisfă-

cătoare, în particular, în cazul recipienţilor de băuturi şi sunt în totalitate com-
patibile cu principiul "pollueur-payeur". În acelaşi timp, în termenii eficacităţii 
pentru mediul înconjurător nu este evident că acestea au o influenţă determi-
nantă asupra proporţiei de recipiente returnate în vederea utilizării sau elimină-
rii lor de o manieră potrivită. 

Cel mai bun exemplu de creare a pieţelor îl reprezintă sistemul de co-
mercializare a drepturilor de emisie, pe care-l întâlnim în principal în SUA şi în 
mai mică măsură în Germania. Acest instrument preconizează, printre altele, 
să introducă o anumită supleţe în combaterea poluării, ceea ce, în alte ţări, 
poate fi realizat prin utilizarea instrumentelor de reglementare mai puţin rigide. 
Acolo unde reglementarea este lipsită de supleţe, comercializarea drepturilor 
de emisie poate să contribuie la majorarea eficacităţii combaterii poluării, per-
mite amelioararea calităţii mediului înconjurător sau favorizează o dezvoltare 
economică sporită fără a antrena prejudicii pentru mediu. 

Taxele de non-conformitate constituie un exemplu de incitare la punerea 
în conformitate şi reprezintă instrumente utilizate într-un anumit număr de ţări. 
În anumite cazuri ele sunt fixate la un nivel mai degrabă simbolic şi oarecum 
puţin arbitrar, în alte cazuri ele sunt calculate în funcţie de beneficiile realizate 
datorită non-conformităţii sau în funcţie de costurile sociale pe care această 
non-conformitate o antrenează. 

Se dispune de  elemente care arată că valoarea lor practică este adesea 
limitată pentru următoarele motive: 

a) nivelul acestor taxe este mai puţin ridicat decât l-ar pretinde aplicarea 
strictă a principiului "pollueur-payeur"; 

b) cu cât taxa este mai redusă, cu atât eficacitatea pentru mediul încon-
jurător este mai scăzută. 

În plus, într-un anumit număr de cazuri, nivelul taxelor este determinat ca 
urmare a procedurilor judiciare, ceea ce riscă să diminueze acceptabilitatea sa 
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administrativă şi instituţională. Se consideră că acest din urmă punct ar fi în 
acelaşi timp mai puţin preocupant dacă aceste taxe ar avea un efect disuaziv 
mai net. 

 3.3. Instrumente economice: avantaje, punere în aplicare, limite 
Unele orientări privind utilizarea instrumentelor economice 
Utilizarea instrumentelor economice a declanşat la început (acum două-

zeci de ani)  o puternică opoziţie în toate mediile, respectiv în industrie, în rân-
dul autorităţilor publice şi ale opiniei publice în general. În prezent se consideră 
că instrumentele economice pot constitui un supliment eficace al reglementări-
lor directe. 

Ele reprezintă o categorie, printre altele, de instrumente politice de pro-
tecţie a mediului înconjurător destinate să realizeze obiectivele fixate în acest 
domeniu. Acestea pot fi utilizate drept substitut sau complement al altor in-
strumente cum sunt reglementările sau acordurile de cooperare cu industria. 

Există, de altfel, două teze care se confruntă adesea: teza în favoarea 
instrumentelor economice şi teza favorabilă reglementărilor (mijloacele tehnice). 

Prima se bazează pe faptul că pieţele pot  trata o multitudine de informa-
ţii mult mai bine decât indivizii, ceea ce s-ar traduce printr-o mai bună reparti-
zare a resurselor. Se consideră că pieţele sunt mai ales mai eficace pentru a 
stabili relaţii între sectoare de activitate aparent fără legătură. 

În ceea ce priveşte cea de-a doua teză aceasta se bazează pe un fun-
dament mai larg: partizanii metodelor reglementare pun în mod egal înainte 
flexibilitatea şi capacitatea de adaptare a celor mai diverse şi fluctuante cir-
cumstanţe ale reglementărilor. În acelaşi timp a reglementa cu ajutorul norme-
lor nu permite totdeauna să se reunească aceste condiţii deoarece normele pot 
fi rigide şi lipsite de supleţe. 

Realizarea unei "dezvoltări durabile", ca necesitate de combatere a pro-
blemelor poluării transfrontiere şi mondiale, reclamă conceperea unor politici 
noi şi eficace în care instrumentele economice vor avea un rol important de 
jucat. 

Utilizarea din ce în ce mai frecventă a instrumentelor economice presu-
pune stabilirea unor principii directoare comune ţărilor interesate având drept 
scop: 

− evaluarea experienţelor comune ale acestor ţări şi realizarea unui bi-
lanţ; 

− evidenţierea unei percepţii comune a instrumentelor economice, a na-
turii finalităţii şi funcţionării lor; 

− ajutarea ţărilor interesate de a pune în operă şi a aplica instrumentele 
economice; 

− facilitarea, atunci când este cazul, a unei acţiuni concertate la nivel in-
ternaţional. 



 
 
306 

Definiţia şi scopurile utilizării instrumentelor economice 
Instrumentele economice pot fi definite drept instrumente care influen-

ţează asupra costurilor şi avantajelor diverselor opţiuni ce se oferă agenţilor 
economici şi care  vizează să le modifice comportamentele într-un sens favo-
rabil mediului înconjurător. 

Aplicarea lor se traduce printr-un transfer financiar între cei care poluea-
ză şi colectivitate (de exemplu, diversele taxe şi redevenţe, ajutoarele financia-
re, redevenţele "pentru serviciul făcut" şi redevenţele "pe produs") sau printr-o 
adevărată creare de noi pieţe (permise negociabile, de exemplu). 

Printre scopurile esenţiale ale instrumentelor economice se găseşte grija 
de a asigura o evaluare corectă a resurselor mediului înconjurător, în scopul 
favorizării unei utilizări şi a unei repartizări raţionale a acestora. Dacă mediul 
înconjurător este evaluat la adevăratul său preţ, bunurile şi serviciile - luând în 
considerare mediul înconjurător - sunt tratate ca oricare alt factor de producţie  
de pe piaţă, ceea ce garantează o repartizare optimă a tuturor factorilor de 
producţie. 

O evaluare corectă privind poluarea, presupune, în cazul utilizării optime 
a mediului, că se poate pune semnul egalităţii între costurile marginale ale 
combaterii poluării şi costurile marginale ale prejudiciilor aduse mediului încon-
jurător. 

Trebuie subliniat faptul că nu se dispune, în general, de informaţii valabi-
le privind preţul exact al mediului înconjurător (sau costurile marginale ale pre-
judiciilor aduse mediului) deşi s-au pus la punct un anumit număr de metode 
pentru a caracteriza preţurile mediului înconjurător (de exemplu, metodele de 
punere în evidenţă a preferinţelor, de consimţire a plăţii)1.  

Există, de asemenea, o altă abordare care constă în egalizarea costurilor 
marginale ale protecţiei mediului înconjurător, atribuind, atunci când acest lucru 
este posibil, un preţ fiecărei unităţi de poluare emise. Se obţine astfel o situaţie 
eficientă, căci a plafona o poluare  dată devine posibil cu un cost global minim. 

În concluzie, se poate afirma că această reducere potenţială a costurilor 
este o caracteristică esenţială a instrumentelor economice. 

 
Avantaje generale, avantaje intrinseci 
Instrumentele economice prezintă drept principal avantaj, pe acela de a 

lăsa detaliile şi luarea deciziilor particularilor şi întreprinderilor care sunt mai 
bine informate de costul acţiunii ce urmează a fi întreprinsă. Cu titlu de exem-
plu se poate spune că autorităţile publice sunt în măsură să ceară unei mari 
întreprinderi să reducă utilizarea cărbunelui în toate instalaţiile şi că această 
politică poate conduce în mod sigur la reducerea emisiei de gaze cu efect de 

                                                           
1 În general aceste preţuri ale mediului înconjurător pot să se traducă prin redevenţe referi-

toare la mediul înconjurător cu efect incitativ. Comercializarea permiselor de poluare 
poate, de asemenea, în anumite circumstanţe,  să se dovedească o soluţie cu cost minim. 
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seră. Este desigur probabil că această reducere s-ar putea realiza cu un cost 
minim asociindu-se diverse exemple: substituirea cărbunelui cu ţiţei, dezvolta-
rea eficienţei procesului de ardere al combustibilului, modificarea procesului de 
fabricaţie şi chiar, eventual, a produsului final al întreprinderii etc. Întreprinde-
rea poate astfel să adopte alte măsuri pentru unele instalaţii ale sale şi la date 
diferite. 

Se poate adăuga că există şi un număr aproape nelimitat de posibilităţi 
pentru reducerea emisiilor şi pare iluzoriu ca reglementările directe singure să 
conducă la realizarea unui bun echilibru. Este de altfel foarte frecvent să se 
asocieze un instrument economic cu o reglementare  directă. Anumite instru-
mente economice fac parte integrantă, prin definiţie, dintr-o combinaţie de 
acest tip. Este vorba de taxele de non-conformitate şi de comercializarea drep-
turilor de emisie. Se combină frecvent redevenţele de deversare şi reglementă-
rile directe pentru a le întări pe acestea sau pentru a asigura fondurile necesare. 

În compensaţie, instrumentele economice ar putea ajuta. Dacă i se cere 
unei întreprinderi să-şi reducă cu 10% emisiile sale, ea ar căuta atunci să men-
ţină la nivelul cel mai scăzut costurile corespunzătoare respectării acestei obli-
gaţii; ea ar fi incitată în această situaţie să aleagă cea mai bună combinaţie de 
reacţii. În acelaşi timp, dacă i se cere unei întreprinderi să verse o redevenţă 
pe unitatea de gaz emisă, aceasta ar fi stimulată pentru a evita acest vărsă-
mânt şi deci pentru a reduce emisiile sale în aşa măsură încât costul de redu-
cere nu ar fi superior costului presupus de nerespectarea acestei obligaţii, adi-
că volumul redevenţei însăşi. Dacă o întreprindere ar putea să diminueze cos-
turile corespunzătoare reducerii emisiilor sale, recurgând la utilizarea instru-
mentelor economice, atunci costurile a numeroase întreprinderi - chiar şi în 
numeroase ţări - ar putea fi restrânse foarte serios. 

Principalul rol al politicilor de protecţie a mediului înconjurător este de a 
coordona aceste aspecte cunoscând că există mai multe gaze care poluează 
atmosfera şi că un instrument potrivit pentru un tip de poluant nu poate să se 
aplice altora. Pe de altă parte, diversele instrumente vor exercita repercusiuni 
diferite la nivelul aplicării, repartizării costurilor, colectei de venituri şi chiar al 
rezultatelor negocierilor unui tratat privind încălzirea atmosferei terestre. 

În rezumat, analiza teoretică efectuată după exemplul experienţei câşti-
gate până în prezent de ţările membre OCDE pune în evidenţă un anumit nu-
măr de  avantaje intrinseci ale instrumentelor economice: 

1. permit o reducere semnificativă a costurilor, lăsând celor care poluea-
ză alegerea mijloacelor celor mai potrivite pentru atingerea normei 
prescrise (ca în cazul "bulelor"), a sistemelor de compensaţie (sau de 
schimb) sau egalizând astfel costurile marginale ale protecţiei mediu-
lui înconjurător, ale tuturor activităţilor la nivelul redevenţelor efluenţi-
lor; 

2. constituie o incitare permanentă la reducerea poluării dincolo de pra-
gurile reglementare; 
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3. favorizează apariţia tehnologiilor antipoluante şi ale noilor procese de 
fabricaţie ca şi a noilor produse nepoluante, încurajând noile activităţi 
de cercetare şi dezvoltare; 

4. oferă mai multă supleţe. Se constată că, adesea, este mai uşor pen-
tru autorităţile publice să modifice şi să ajusteze o taxă decât să 
schimbe legislaţia sau reglementarea. În ceea ce-i priveşte pe cei ca-
re poluează îşi conservă libertatea de alegere într-un cadru global de 
restricţii financiare; 

5. permit promovarea conservării resurselor şi transmiterea acestora 
generaţiilor viitoare după exemplul stabilirii preţurilor resurselor; 

6. pot procura o sursă de finanţare ce poate fi destinată programelor de 
protecţie a  mediului specifice sau pot servi drept instrumente foarte 
utile în cadrul unei politici fiscale globale. 

Se poate concluziona că însăşi eficienţa instrumentelor nu poate fi ga-
rantată, dacă instrumentele prezintă deficienţe în conceperea sau aplicarea lor 
sau dacă punerea lor în aplicare prezintă dificultăţi  reale ce nu sunt luate în 
considerare în modelele teoretice, atunci eficacitatea lor nu va fi superioară 
celei oferite de soluţiile mai puţin elaborate. Problemele implicate sunt deci 
complexe,  iar răspunsurile ne sunt evidente. 

În realitate, există adesea o marjă importantă între teorie şi practică. 
Studiul experienţelor trecute în ţările membre OCDE1 face să apară că utiliza-
rea redevenţelor este departe de a fi optimă, chiar dacă acestea rămân instru-
mentul economic cel mai des utilizat. 

 
Tipuri de redevenţe utilizate în protecţia mediului înconjurător:  
de "deversare" (deversement), "pentru serviciul făcut", "pe produs" 
Redevenţele reprezintă o modalitate simplă şi directă de a atribui un preţ 

utilizării mediului înconjurător, Principalele categorii de redevenţe sunt urmă-
toarele: 

a) Redevenţele de "deversare" sunt taxe care se aplică rejecţiilor de po-
luanţi în aer, apă sau sol ca şi emisiilor sonore. Redevenţele de "de-
versare" sunt calculate în funcţie de cantitatea şi natura poluantului. 

b) Redevenţele "pentru serviciul făcut" reprezintă plata costurilor trata-
mentului colectiv sau public al efluenţilor (inclusiv deşeuri)2.  Acest tip 

                                                           
1 Ţările membre ale OCDE sunt: Germania, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Spania, 

SUA, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Anglia, Su-
edia, Elveţia şi Turcia. Ţările următoare au devenit ulterior membre prin aderarea la datele 
indicate în continuare: Japonia (28 aprilie 1964), Finlanda (28 ianuarie 1969), Australia (7 
iunie 1971) şi Noua Zeelandă (29 mai 1973). Comisia Comunităţii Economice Europene 
are dreptul să participe la lucrările OCDE (articolul 13 al Convenenţiei OCDE). Iugoslavia 
ia parte la anumite lucrări ale OCDE (acordul din 28 octombrie 1961). 

2  Conform definiţiei date de Raportul OCDE  "Instruments économiques pour la protection 
de l'environnement". 
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de redevenţă (care include redevenţele de finanţare şi chetuielile 
adminstrative) vizează prin definiţie să producă venituri, dar nu sunt 
taxate decât categoriile ce fac apel la serviciile publice considerate. 
Referitor la redevenţele de deversare, trebuie subliniat faptul că ele 
sunt bazate nu pe un  serviciu public, ci pe deversarea agentului po-
luant. 

c) Redevenţele "pe produs" reprezintă taxe prelevate pe produsele ce 
prejudiciază mediul înconjurător în faza de producţie, de consum sau 
în momentul eliminării lor. Ele se referă la produsele ce prejudiciază 
mediul fie datorită volumului, fie datorită caracterului lor toxic sau mai 
mult deoarece ele conţin anumite elemente toxice cum sunt metalele 
grele, CPV-ul, hidrocarburile clorofluorurate sau halogenate, azotul şi 
fosforul. 

Redevenţele "pe produs" pot înlocui redevenţele de deversare atunci 
când, pentru un motiv sau altul, nu este posibil să se taxeze direct emisiile. 
Acest tip de redevenţe poate fi aplicat materiilor prime, produselor de consum 
intermediar sau produselor finale. 

Se admite, când produsul nu este supus nici unei taxe, că ratele de re-
devenţă "pe produs" reflectă costurile pe care le antrenează, exprimate în ter-
meni de prejudiciu adus mediului în fiecare etapă a ciclului său de viaţă. Do-
meniul de aplicare al redevenţelor "pe produs" este foarte extins în ţările mem-
bre OCDE (taxe pe carburanţi, ambalaje, îngrăşăminte, pesticide, detergenţi 
etc.). 

 
Permise negociabile 
Permisele negociabile reprezintă cote asupra mediului, permise sau pla-

foane asociate nivelurilor de poluare care,  odată fixate de către autoritatea 
competentă, pot fi schimbate respectând o serie de dispoziţii prescrise. 

Ele au avantajul principal de  a permite o diminuare a costurilor de pune-
re în conformitate. Regulile prescrise sunt cele care se impun pentru a garanta 
realizarea obiectivului mediului înconjurător când există o tranzacţie. 

Unităţile de schimb la care se referă tranzacţiile sunt de credit, de autori-
zare sau permise negociabile. Ele pretind întotdeauna o serie subadiacentă de 
condiţii. 

Permisele negociabile pot fi aplicate tuturor sectoarelor economice şi 
mediului înconjurător. Sectoarele în vigoare includ următoarele exemple: 

a) bulele, care autorizează modificarea între două surse fixe de poluare 
atmosferică, a pragurilor de emisie respectiv prestabilite (pragul uneia 
din surse fiind majorat în timp ce al celuilalt este redus), pentru ca noi-
le praguri de emisie să conducă la rezultate echivalente sau mai bune 
din punct de vedere al mediului înconjurător; 

b) sistemele  de "compensare" permiţând întreprinderilor să înceapă sau 
să dezvolte o activitate poluantă, într-un sector geografic, în care este 
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interzis să se majoreze procentele de poluare. Cu ajutorul acestui sis-
tem, întreprinderile care doresc să-şi majoreze emisiile pot cumpăra 
permisele altor întreprinderi deja implantate în regiune şi care vor re-
duce cu atât emisiile lor, pentru ca nivelul calităţii mediului înconjură-
tor să fie cel puţin menţinut; 

c) cotele de producţie, datorită  cărora pot fi schimbate plafoanele de 
producţie prestabilite de CFC, de exemplu, între producătorii de CFC. 

Schimburile pot fi externe (între întreprinderi diferite) sau interne (între 
diverse uzine, produse, etc. ale aceleiaşi întreprinderi). În acest din urmă caz, 
schimbul nu se traduce printr-o tranzacţie financiară. 

 
Sisteme de consignaţie 
Acest sistem prevede interzicerea produselor potenţial poluante prin per-

ceperea unei taxe. Taxa (la consigne) nu este rambursată decât dacă se evită 
poluarea, adică returnând produsul considerat  sau ceea ce rămâne. Faptul că 
acest sistem recompensează un comportament respectuos faţă de mediul în-
conjurător conferă acestui instrument un aspect interesant. 

Sistemele de consignaţie există de multă vreme pentru ambalajele de 
băuturi. Obiectivul lui, la origine, era pur economic: buteliile cărora li se asociau 
aceste taxe erau mai ieftine decât celelalte. 

Ambalajul a pierdut astăzi favoarea industriaşilor, care dispun de materi-
ale fabricate cu avantaje mai bune. Dar responsabilii politicilor de protecţie a 
mediului au toate motivele să dorească să menţină sistemele de consignaţie, 
ţinând cont de binefacerile acestora asupra mediului înconjurător. O mare par-
te a resturilor menajere, fiind constituită din ambalaje, sistemele de consignaţie 
pot antrena o reducere considerabilă a volumelor de deşeuri. 

Sistemele de consignaţie pot, în plus, să contribuie la evitarea emiterii de 
substanţe toxice în mediul înconjurător, ca de exemplu, cele emanate de bate-
riile utilizate, de incinerarea materialelor plastice sau a reziduurilor ambalajelor 
de pesticide. Sistemul de consignaţie poate fi de dorit, în sfârşit, drept contribu-
ţie a gestiunii integrate a ciclului de viaţă a anumitor produse şi mai ales ca 
urmare a tratamentului lor adecvat (aparate electrice). Sistemele de consigna-
ţie prezintă un câmp larg de aplicaţie în ţările membre OCDE, atunci când este 
vorba de produse ca ambalaje, baterii, caroserii de autoturisme. 

 
Punere în aplicare  
Aspectul financiar al utilizării instrumentelor economice 
Se constată, adesea, că redevenţele nu sunt fixate la nivelul necesar 

(altfel spus, suficient de ridicate pentru a realiza obiectivele ecologice) ceea ce 
reduce efectul incitativ şi/sau face să se adopte drept principal obiectiv procu-
rarea de venituri. 

Se poate utiliza produsul care generează orice redevenţă utilizată în pro-
tecţia mediului înconjurător în următoarele feluri: 
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a) prima modalitate constă în afectarea fondurilor celor care poluează şi 

produc acelaşi tip de poluare, cu condiţia ca aceştia să fi satisfăcut în 
prealabil obiectivele privind reducerea poluării. Pentru a fi perfect coe-
renţi, aceste vărsăminte trebuiau să fie destinate diminuării ecartului 
dintre nivelul de reducere  a poluării obţinut datorită actualelor rate 
(procente) ale redevenţelor (rămânând prea scăzute) şi nivelul dorit 
de reducere a  poluării1; 

b) a doua modalitate constă în atribuirea de fonduri finanţării de bunuri şi 
servicii publice legate de protecţia mediului înconjurător drept instalaţii 
de tratare colectivă, dispozitive de control sau proceduri administrative2; 

c) a treia modalitate constă în afectarea de redevenţe produsului din bu-
getul general de stat fără atribuire specială. 

Trebuie remarcat faptul că, acolo unde redevenţele în domeniul protecţiei 
mediului ating niveluri incitative (adică îndeplinesc obiective legate de protecţia 
mediului), atribuirea de venituri (reţete) ar putea să conducă la realizarea unor 
soluţii ineficiente pe plan economic datorită suprainvestiţiei şi supracostului pe 
care acesta îl antrenează pentru reducerea poluării. Atunci când aplicarea re-
devenţelor îi determină pe cei care poluează să plafoneze poluarea la nivelul 
dorit nu mai este de loc nevoie să se cheltuiască în acest domeniu. Comercia-
lizarea drepturilor de poluare poate procura în mod egal venituri în caz de vân-
zare sau participare la licitaţii cu permisele iniţiale. 

Pe ansamblu, aspectul financiar al instrumentelor economice pune pro-
blema "neutralităţii" veniturilor sau "neutralităţii" bugetare. Pe de o parte venitu-
rile (reţetele) pot fi considerate drept o sursă fiscală suplimentară, iar pe de altă 
parte pot compensa sarcina majorată pe care o reprezintă redevenţele în do-
meniul protecţiei mediului înconjurător prin reducerile fiscale, utilizate în altă 
parte. În acest fel pot rezulta forme fiscale, care se traduc prin reducerea anu-
mitor taxe şi introducerea de "noi taxe în domeniul protecţiei mediului înconju-
rător"3.  

În ceea ce priveşte o altă formă importantă de instrument economic şi 
anume, ajutoarele financiare, se poate afirma că ele conduc adesea la situaţii 
economice ineficace. Ca regulă generală, ele sunt incompatibile cu principiul 
"pollueur-payeur", în afara excepţiilor definite în cadrul celor două recomandări 
ale Consiliului OCDE privind: "principiile directoare referitoare la aspectele 
economice şi politice ale protecţiei mediului înconjurător pe plan mondial" şi 
aplicarea practică a principiului "cel care poluează este acela care plăteşte". În 
acelaşi timp, ajutoarele financiare rămân un instrument economic potenţial efi-
cace în anumite condiţii, cum sunt plata "externalităţilor" pozitive pentru mediul 
                                                           
1 Această metodă predomină în unele ţări în domeniul gestionării poluării apelor. 
2 Acesta este cazul redevenţelor pentru "serviciul făcut" ce sunt utilizate în mod frecvent în 

gestionarea deşeurilor şi a apei şi a anumitor tipuri de redevenţe "pe produs" şi redevenţe 
administrative. 

3 Mai multe ţări au adoptat această metodă, iar altele o preconizează. 
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înconjurător, asanarea locurilor dezafectate şi recuperarea întârzierilor în mate-
rie de combatere a poluării. Se admite, în general, că produsul redevenţelor de 
depoluare poate fi afectat (atribuit) realizării obiectivelor legate de protecţia 
mediului înconjurător. 

 
Modalităţi curente de aplicare şi calcul ale instrumentelor  
economice specifice 
Redevenţele de deversare se pot calcula în trei modalităţi diferite: 

1. prin măsurarea efectivă a deversărilor; 
2. cu ajutorul unei grile de coeficienţi; 
3. cu ajutorul unei taxe forfetare. 
1. Utilizarea măsurării efective este indicată în cazul celor care poluează 

masiv. Ea poate fi realizată cu ajutorul unui organism administrativ competent 
pe o bază anuală sau la intervale mai apropiate, fie de agentul poluant cu aju-
torul unui tablou statistic anual sau mai adesea prin intermediul autosuprave-
gherii, care este mai avantajoasă deoarece ea nu presupune un control periodic. 

2. Prin aplicarea celei de a doua metode se obţine volumul redevenţei, 
acesta calculându-se cu ajutorul unei grile de coeficienţi, printr-o operaţie sim-
plă,  ţinându-se cont de indicatorii generali ca şi de anumite  caracteristici ale 
procedeelor de fabricaţie, de efectivele întreprinderii, etc. Se consideră că re-
devenţa calculată  astfel este cu atât mai eficace, cu cât  legătura dintre emisii-
le poluante şi vărsământul (suma de bani) achitat este mai strânsă. 

În ceea ce priveşte calculul ratelor redevenţelor "pe produs" acestea sunt 
fixe. Ele trebuie să fie evaluate dacă redevenţa n-a fost destul de incitativă sau 
dacă ea nu procură reţetele (veniturile) scontate. 

Pentru calculul permiselor negociabile trebuie definite mai întâi plafoane-
le de emisie constante sau descrescătoare. Trebuie în plus să se determine 
dacă se vizează o reducere semnificativă a ansamblului emisiilor şi în ce pro-
porţie. Este necesar, de asemenea, să se prevadă un "stoc" de drepturi de 
emisie pentru noii sosiţi pe piaţă. 

În ceea ce priveşte sistemele de consignaţie, trebuie procedat astfel ca 
depozitul să fie destul de important pentru a fi incitativ, dar nu până la punctul 
în care acesta ar putea defavoriza producţia. 

Referitor la încasare, toate sistemele care se integrează circuitelor finan-
ciare în funcţiune presupun avantaje administrative evidente. Pentru redeven-
ţele "pe produs", sistemele fiscale (redevenţe speciale, TVA) se dovedesc efi-
ciente. Trebuie, de asemenea, să se evite taxarea prea multor produse în sta-
diul vânzării în detaliu. Producătorii şi importatorii fiind mai puţin numeroşi, 
aceste sisteme sunt deci mai bine conduse şi mai uşor de controlat. 

Trebuie, de asemenea, adăugat faptul că unul din obiectivele fundamen-
tale ale utilizării instrumentelor economice este acela de a face astfel încât pre-
ţurile bunurilor şi serviciilor să reflecte realitatea costurilor de producţie a medi-
ului înconjurător. 
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Pentru realizarea practică a acestui obiectiv instrumentele economice 

trebuie concepute astfel încât politica de protecţie a mediului înconjurător să se 
integreze cu uşurinţă în celelalte domenii de activitate, mai ales printr-o adop-
tare judicioasă a tarificării în diverse sectoare economice şi a structurilor fiscale 
la obiectivele politicii de protecţie a mediului înconjurător. 

 
Consecinţe economice directe şi indirecte 
Unele consecinţe economice posibile ale utilizării instrumentelor 
economice 
La nivelul consecinţelor economice, legate de utilizarea practică a in-

strumentelor economice, este absolut necesar să se facă o distincţie între im-
portul economic condiţionat de amplasarea obiectivelor propriu-zise de protec-
ţie a mediului înconjurător (de exemplu, nivelul calităţii mediului ambiant) şi 
consecinţele specifice ale aplicării instrumentelor economice ca substitut sau 
complement al reglementărilor. Din acest punct de  vedere se pot distinge mai 
multe aspecte. 

La scară macroeconomică mai întâi, întreprinderile specifice (grupurile 
de întreprinderi) vor fi probabil confruntate cu cheltuieli considerabile pe o peri-
oadă de timp destul de scurtă ceea ce poate primejdui continuitatea întreprin-
derii. Se remarcă de altfel că, la scară macroeconomică, instrumentul conside-
rat va permite obţinerea unor soluţii eficiente pe termen lung, cu condiţia ca 
acesta să se bazeze pe principii sănătoase. Între eficienţa generală pe termen 
lung şi reglementarea problemelor pe termen scurt este preferabil să se opteze 
pentru măsuri financiare temporare destinate rezolvării ultimelor, cu condiţia ca 
situaţia economică a întreprinderilor vizate să fie pe ansamblu sănătoasă, chiar 
dacă se ţine cont de costurile sporite de protecţie a mediului înconjurător. Se 
consideră că aplicarea măsurilor temporare este mai justificată pe plan eco-
nomic decât recurgerea la dispensele (scutirile) impuse de instrumentul 
economic. 

Utilizarea instrumentelor economice prezintă în acelaşi timp consecinţe 
economice pozitive; comercializarea drepturilor de emisie a permis astfel con-
tinuarea creşterii economice, ceea ce n-ar fi fost posibil prin aplicarea numai a 
unei reglementări directe stricte. Redevenţele incitative pot declanşa (ca şi re-
glementările directe, de altfel) apariţia unor inovaţii tehnologice şi crearea unor 
noi pieţe eventuale şi chiar a unor noi produse destinate exportului. 

Cel de-al doilea aspect se referă la apariţia unor schimbări de nedorit în 
distribuirea veniturilor. Din acest punct de vedere aplicarea instrumentelor eco-
nomice poate afecta serios categoriile sociale cu venituri reduse. În schimb se 
pot prevedea exceptări sau alte dispoziţii. 

 
Repercusiuni economice ale politicilor de protecţie  a mediului 
În general, utilizarea politicilor de protecţie a mediului poate avea reper-

cusiuni indirecte asupra economiei ţărilor membre. Aceste repercusiuni, fie că 



 
 
314 

este vorba de sensul lor pozitiv sau negativ, fie de amploarea lor, au suscitat o 
controversă aprinsă la sârşitul anilor '70 şi la începutul anilor '80. 

Pe de o parte, s-a estimat că întărirea măsurilor de protecţie a mediului 
şi majorarea cheltuielilor consacrate combaterii poluării pot contribui în mod 
sensibil la încetinirea ritmului de creştere economică a acestor ţări. 

Pe de altă parte, s-a apreciat că aceste acţiuni aveau efecte economice 
favorabile mai ales deoarece ele permiteau crearea de locuri de muncă şi sti-
mularea anumitor forme de progres tehnic. 

Studiul realizat poate compara aceste oferte economice indirecte luând 
în considerare experienţa a şase ţări membre (Austria, SUA, Finlanda, Franţa, 
Norvegia, Olanda, completat cu anumite informaţii furnizate de Italia şi Japo-
nia). Aceasta a pus în evidenţă, pe de o parte, că domeniul de aplicare şi nive-
lul cheltuielilor consacrate combaterii poluării, variază sensibil de la o ţară la 
alta, iar pe de alta, că modelele macroeconomice diferite erau utilizate pentru 
prevenirea repercusiunilor indirecte. 

În ciuda acestor disparităţi concluziile studiilor pe ţări sunt pe ansamblu 
comparabile: 

− la nivel global, repercusiunile economice negative sau pozitive fiind 
destul de reduse ele joacă în realitate un rol neglijabil pe ansamblul 
rezultatelor economice ale ţărilor OCDE studiate; 

− efectele asupra preţurilor se situau între + 0,1% şi 0,5% pe an, în timp 
ce efectele asupra schimburilor erau reduse şi pozitive sau negative, 
după caz; 

− în acelaşi timp, efectele asupra utilizării forţei de muncă erau nesem-
nificative şi de asemenea diferite, în funcţie de ţară, în timp ce pro-
ductivitatea înregistra în general o uşoară diminuare. 

Se poate concluziona că, în ciuda faptului că repercusiunile economice 
indirecte, evaluate în studiul menţionat, sunt relativ neglijabile, este important 
să se precizeze următoarele puncte: 

− în primul rând, analiza la un nivel sectorial sau regional poate pune în 
evidenţă consecinţele economice mai bine marcate, care nu sunt reli-
efate în analizele globale; 

− în al doilea rând, rezultatele mai recente indică faptul că efectele cu-
mulate ale aplicării politicilor de protecţie a mediului înconjurător au 
fost uneori subestimate, în cadrul studiilor precedente. 

  



Capitolul 4 

POLITICI DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
LA NIVEL MICROECONOMIC 

 4.1. Modalităţi de gestiune a mediului înconjurător 
Noţiunea de "contabilitate " în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi 

unele aplicaţii ale acesteia la nivelul unui organism internaţional, la nivel "ma-
croeconomic" şi la nivel "microeconomic" 

În această parte a lucrării se va încerca să se prezinte conţinutul noţiunii 
de "contabilitate"1 în domeniul protecţiei mediului înconjurător din diverse punc-
te de vedere: 

1. la nivelul unui organism internaţional (Camera Internaţională de Co-
merţ) 

2. la nivel macroeconomic (cazul Suediei şi cel al Statelor Unite) 
3. la nivel microeconomic (abordarea acestei noţiuni de către companiile 

British Petroleum International Limited şi Royal Dutch/Shell (companii 
petroliere) şi cea a companiilor Ciba-Geigy şi Rhône-Poulenc (com-
panii chimice). 

Toate cazurile studiate dovedesc în primul rând existenţa unei preocu-
pări permanente de lungă durată privind aplicarea practică a acestei noţiuni de 
contabilitate în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi în al doilea rând fap-
tul că acest concept în sine se găseşte încă într-o fază de cristalizare. 

Trebuie, de asemenea, adăugat faptul că, în ciuda anumitor disparităţi şi 
disproporţii, care există încă între cazurile studiate, toate informaţiile prezenta-
te atât la nivel macroeconomic, cât şi microeconomic, au în mod indiscutabil 
valoarea de noutate în domeniu. 

Poziţia Camerei Internaţionale de Comerţ în legătură cu utilizarea noţiunii 
de "contabilitate" în domeniul protecţiei mediului înconjurător 

În ultimii ani, interesul opiniei publice pentru problemele mediului înconju-
rător a condus, în multe ţări, la noi legislaţii naţionale sau acorduri internaţiona-
le. Lumea afacerilor recunoştea astfel nevoia unei structuri ferme în domeniul 
protecţiei mediului insistând asupra necesităţii unor consultări convenabile în 
timpul fazei de pregătire a politicilor de protecţie a mediului. 

Ferma convingere că utilizarea maximă a autoreglării prin intermediul 
lumii afacerilor, într-un spirit ce dovedeşte o atenţie responsabilă, este inerentă 
tuturor activităţilor Camerei Internaţionale de Comerţ. Această opinie este fon-
                                                           
1 Comptabilité environnementale în limba franceză şi audit în limba engleză. 
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dată pe două considerente fundamentale. În primul rând, dacă autoreglarea 
este aplicată corect, ea este adesea mai efectivă decât dependenţa faţă de 
legislaţie şi reglementări oficiale. În al doilea rând, o proliferare excesivă a re-
glementărilor este antiproductivă. Aceste reglementări pot utila cu cele necesa-
re foarte rapid şi nu pot acoperi toate exigenţele. 

Tentativele de a le impune sistematic în fiecare întreprindere însemnau 
abandonarea resurselor majore unei birocraţii importante, şi în plus, un cost 
substanţial pentru contribuabili ca şi o frână în domeniul dinamicii economice. 

Camera Internaţională de Comerţ (CIC) consideră, de asemenea, că pro-
tejarea efectivă a mediului înconjurător ar fi mai bine realizată printr-o combina-
ţie potrivită între legislaţiile politicilor de protecţie a mediului şi programele sta-
bilite în mod voluntar de către industrie. 

Contabilitatea în domeniul protecţiei mediului înconjurător reprezintă o 
componentă importantă a unor astfel de politici "voluntare". Industria  este în 
special bine plasată pentru a dezvolta noţiunea de "contabilitate" în cadrul con-
cepţiei de autoreglare. Principalele obiective ale acestui capitol sunt: 

1. să definească termenul de "contabilitate în domeniul protecţiei mediu-
lui înconjurător" şi să insiste pe faptul că acest termen ar trebui să 
suscite responsabilitatea întreprinderilor; 

2. să atragă atenţia asupra gestionării beneficiilor utilizării "contabilităţii" 
în acest domeniu drept un mijloc de determinare a costurilor efective 
ale funcţionării oricărei  întreprinderi din punct de vedere ecologic; 

3. să insiste pe lângă autorităţile competente, pentru ca această contabi-
litate să constituie o modalitate serioasă, flexibilă şi eficace de verifi-
care a conformităţii cu reglementările; 

4. să ajute la stabilirea unui sistem de contabilizare, care să fie un in-
strument credibil în faţa forţei de muncă, a comunităţilor locale, a aso-
ciaţiilor de protecţie a mediului înconjurător şi a populaţiei în general; 

5. să pună o bază comună privind discutarea problemelor şi acţiunea la 
nivel mondial, pentru utilizarea sa cât mai uşoară de către numeroase 
organizaţii internaţionale (mai mult sau mai puţin vizate direct de pro-
blemele mediului înconjurător) şi de către organizaţiile comerciale in-
ternaţionale, care se îndreaptă către CIC pentru a cere sfaturi privind 
politica ce trebuie dusă în acest domeniu; 

6. să sugereze o metodologie practică respectând tipurile de contabilita-
te în acest domeniu pentru diverse specificaţii particulare. 

Acest capitol ţine cont de existenţa unui anumit număr de date legate de 
sursele experte şi reprezintă reflectarea experienţei anumitor companii, în care 
practicarea utilizării acestui tip de contabilitate este bine stabilită. 

Capitolul fiind relativ scurt nu poate să acopere toate aspectele subiectu-
lui. În numeroase cazuri, de exemplu, contabilitatea în domeniul protecţiei me-
diului înconjurător va fi asociată unor inspecţii, care sunt desemnate în mod 
egal să controleze factorii de sănătate şi securitate din cadrul întreprinderii. 
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Camera de Comerţ şi Industrie recunoaşte, tot mai mult, nevoia abordării mai 
flexibile a subiectului. CIC manifestă disponibilitatea de a pregăti, dacă va fi 
nevoie, capitole complementare cu acest subiect. 

 
Definiţia  şi scopul "contabilităţii" în domeniul protecţiei mediului 
înconjurător 
În ultimii ani, conceptul şi practica managementului în domeniul protecţiei 

mediului înconjurător s-au dezvoltat rapid în cadrul industriei. Direcţiile funda-
mentale de acţiune ale CIC, menţionate în continuare, reprezintă un aspect al 
acestei dezvoltări. Obiectivul subînţeles al unei gestiuni în domeniul protecţiei 
mediului înconjurător este de a propune un mecanism comprehensiv şi structu-
rat, care garantează că produsele şi activităţile unei întreprinderi nu aduc pre-
judicii inacceptabile mediului înconjurător. Toate etapele sunt luate în conside-
rare, de la planificarea (planning) şi concepţia iniţială, la faza terminală. 

Majoritatea  abordărilor în domeniul gestionării mediului înconjurător in-
clud un examen sistematic al rezultatelor în scopul asigurării conformităţii cu 
reglementările. Capitolul de faţă se ocupă de un astfel de control sistematic în 
timpul fazei operaţionale a activităţii industriale. Distincţia se face între acest 
procedeu şi, de exemplu, "Environmental Impact Assessment" (EIA), care iau 
în considerare efectele potenţiale asupra mediului înconjurător în timpul fazei 
de planificare, înainte chiar ca operaţia să fi început. 

În decursul anilor s-au utilizat mai mulţi termeni pentru a defini bine un 
asemenea examen (audit, appraisal, survey, surveillance, review) şi s-a optat 
la sfârşit pentru termenul de "contabilitate în domeniul mediului înconjurător" 
(comptabilité environnementale, în franceză şi environmental auditing, în en-
gleză). Scopul general al utilizării contabilităţii în domeniul mediului înconjură-
tor este de a furniza o indicaţie direcţiei companiei privind organizarea, siste-
mele şi echipamentele necesare pentru a transpune în practică politica de pro-
tecţie a mediului înconjurător. 

Realizarea acestui scop presupune că este nevoie de o cooperare totală 
şi de o responsabilitate din partea companiei însăşi şi că aportul acesteia tre-
buie să fie voluntar şi utilizat numai de companie. În acelaşi timp utilizarea unei 
"contabilităţi în domeniul mediului înconjurător" nu trebuie, în mod normal, să 
incite la acuzaţii sau litigii. 

Definiţia cea mai răspândită în ceea ce priveşte conţinutul noţiunii de 
contabilitate în domeniul mediului înconjurător este următoarea: contabilitatea 
în domeniul mediului înconjurător reprezintă un instrument de conducere, care 
presupune o evaluare periodică sistematică, documentată şi obiectivă a moda-
lităţilor conform cărora se organizează activitatea de protecţie a mediului. 

În acest scop, se utilizează controlul practicilor de protecţie a mediului şi 
estimarea conformităţilor cu politicile companiei, activitate care presupune mai 
multe reuniuni pentru reglementarea de comun acord a exigenţelor. 
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Avantajele utilizării contabilităţii în domeniul protecţiei mediului  
înconjurător 
Primul avantaj evident  al utilizării contabilităţii în acest domeniu este 

acela de a contribui la protejarea mediului şi de a completa conformitatea cu 
legile şi reglementările locale,  regionale şi naţionale şi cu politicile şi normele 
unei anumite  societăţi (companii). 

Un  avantaj conex este expunerea mai restrânsă la litigii (de exemplu, 
amenzi, reglementări suplimentare). Acest procedeu asigură  un control inde-
pendent, identifică faptele necesitând atenţie şi oferind avertismente oportune 
pentru gestionarea problemelor potenţiale viitoare. 

Experienţa a arătat că folosirea contabilităţii poate produce şi alte bene-
ficii a căror importanţă poate varia de la o situaţie la alta, după cum urmează: 

1. să faciliteze comparaţiile şi schimburile de informaţii între operaţii sau 
întreprinderi; 

2. să majoreze dobânda şi responsabilităţile utilizatorilor în domeniul po-
liticilor de protecţie a mediului; 

3. să identifice  economiile potenţiale incluzându-le pe cele care rezultă 
din minimizarea risipei; 

4. să evalueze programele de formare şi să furnizeze datele pentru a 
ajuta (asista) formarea personalului; 

5. să furnizeze o informaţie de bază utilă în momentul apariţiei unor si-
tuaţii imprevizibile, permiţând eficientizarea soluţiilor de excepţie; 

6. să asigure o bază de date privind mediul înconjurător adecvată şi mo-
dernă pentru realizarea unei conştiinţe interne de gestiune şi pentru 
realizarea deciziilor privind modificarea instalaţiilor, noilor planuri etc; 

7. să permită direcţiei să deblocheze creditele pentru acţiuni eficiente în 
domeniul protecţiei mediului înconjurător; 

8. să faciliteze acordarea de asistenţă relaţiilor cu autorităţile şi să le 
convingă că sistemele de contabilitate în domeniul protecţiei mediului 
sunt complete şi efective; 

9. să permită obţinerea unei asigurări, în ceea ce  priveşte responsabili-
tatea în cazul apariţiei unor prejudicii aduse mediului. 

Elementele esenţiale ale contabilităţii în domeniul protecţiei mediului în-
conjurător 

Aplicarea practică a contabilităţii în acest domeniu presupune o examina-
re critică a operaţiunilor la locul lor şi dacă este  necesar, identificarea regiuni-
lor în pericol în scopul ajutării direcţiei companiei de a satisface exigenţele. 
Trăsătura esenţială constă în colectarea informaţiilor, evaluarea lor şi formula-
rea concluziilor incluzând identificarea aspectelor care necesită ameliorări. 

Pentru ca utilizarea contabilităţii  în domeniul protecţiei mediului  să de-
vină efectivă şi să producă un beneficiu maxim este  nevoie de satisfacerea 
următoarelor condiţii: 
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1. responsabilitate totală din partea direcţiei. Este foarte important ca 

eşalonul cel mai de sus al direcţiei să susţină în mod deschis aplica-
rea unui sistem de contabilitate în acest domeniu, care să fie sistema-
tic şi bine dirijat.  O asemenea responsabilitate este demonstrată, de 
exemplu, prin interesul personal şi priveşte adoptarea de standarde la 
înalt nivel, afectarea unei forţe de muncă şi a unor resurse corespun-
zătoare şi exploatarea activă a recomandărilor; 

2. obiectivitate perfectă din partea echipei care concepe sistemul de 
contabilitate. Membrul principal al echipei trebuie să fie suficient de 
independent pentru a asigura obiectivitatea. Structura optimă a echi-
pei depinde mult de forma şi organizarea companiei şi de natura con-
tabilităţii; 

3. competenţă profesională. Echipa trebuie să fie compusă din membrii 
care au o calificare profesională destul de apropiată, dovedesc o cu-
noaştere tehnică solidă şi realistă şi ştiu să impună respect. Calităţile 
cerute rezultă din politica generală de protecţie a mediului, din exper-
tiza specifică a mediului, din experienţa operaţională şi din cunoştinţe-
le de contabilitate în acest domeniu; 

4. proceduri sistematice şi bine definite; 
5. rapoarte scrise. Este evident că procesul trebuie să fie documentat în 

mod convenabil şi că trebuie să se supună atenţiei eşalonului consi-
derat al direcţiei un raport clar. Raportul trebuie să fie centrat pe ob-
servaţii bazate pe fapte obiective; 

6. asigurarea calităţii. Este de dorit să existe câteva mecanisme capabi-
le să menţină calitatea sistemului de contabilitate şi să furnizeze o 
anumită asigurare privind coerenţa şi soliditatea companiei; 

7. urmări şi consecinţe. Se pot obţine beneficii ca urmare a utilizării unui 
sistem de contabilitate cu condiţia să se practice o politică de introdu-
cere activă şi continuă în domeniile identificate. 

Camera Internaţională de Comerţ acordă sprijin şi încurajează utilizarea 
programelor de contabilitate în domeniul protecţiei mediului în diverse ramuri 
industriale, drept element al sistemelor acestora de conducere (management) 
în domeniul considerat. 

Deoarece sistemele de conducere (management) în domeniul protecţiei 
trebuie să reflecte natura organizării, culturii şi produselor afacerilor (acţiunilor) 
particulare, contabilitatea în acest domeniu trebuie să fie concepută de la caz 
la caz  pentru a  satisface cât mai bine  exigenţele specifice şi obiectivele acţi-
unilor cărora serveşte. 

Experienţa a demonstrat că utilitatea completă a acestui instrument de 
conducere poate fi mai bine realizată dacă folosirea lui este voluntară şi dacă 
concluziile  trase pot sluji  pentru beneficiul exclusiv al direcţiei companiei, 
aceasta asumându-şi întreaga responsabilitate pentru a corija rapid toate defi-
cienţele apărute pe parcurs. 
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Noi orientări în politica de protecţie a mediului înconjurător  
în Suedia 
Parlamentul suedez a adoptat, în iunie 1988, noi direcţii de acţiune ale 

politicii de protecţie a mediului înconjurător. 
Printre principalele direcţii de acţiune se  află: 
− nivelul emisiei de CO2 va fi limitat în viitor, neavând dreptul să se de-

păşească nivelul înregistrat în 1988. Această decizie poate fi interpre-
tată drept o contribuţie la realizarea dezideratului major privind evita-
rea modificărilor de climat; 

− utilizarea în Suedia a CFC-urilor (0,5% din consumul mondial) urmea-
ză să fie redusă la jumătate pentru a frâna prejudiciile aduse stratului 
de ozon. La sfârşitul anului 1994, utilizarea CFC va fi complet supri-
mată, Suedia urmând să semneze Protocolul de la Montreal; 

− emisia de SO2 va fi redusă cu 65% în perioada 1980-1995 şi cu 80% 
în perioada 1980-2000, în scopul diminuării poluării şi acidificării at-
mosferei în Suedia. De remarcat  faptul că emisia de SO2 a fost deja 
redusă la jumătate în perioada 1970-1980; 

− emisia de oxizi de azot va fi redusă  cu 30% în perioada 1980-1995; 
− majorarea utilizării încălzirii urbane şi a combustibililor cu conţinut re-

dus de sulf a contribuit la diminuarea propriu-zisă a contaminării loca-
le a atmosferei; 

− semnarea protocoalelor de reducere a emisiei de bioxid de sulf şi de 
oxizi de azot; 

− în ceea ce priveşte poluarea maritimă s-a prevăzut ca ejectarea de 
substanţe clorurate să fie redusă cu 60%-70% până la mijlocul anilor 
'90. Ejecţiile, ce prezintă posibilităţi de recuperare mai semnificative, 
urmează să se reducă la maximum 1,5 kg substanţe clorurate (TOC1) 
pe tona de pastă; 

− ejecţiile de substanţe nutritive vor fi reduse cu 50% înainte de anul 
2000; 

− ejecţiile de azot, care provin din instalaţiile de canalizare vor fi reduse 
cu 50% până în anul 1995. În prezent un sistem de canalizare satis-
face mai mult de 2/3 din populaţie şi apa este purificată prin interme-
diul tratamentelor biochimice. Există totuşi o anumită parte a popula-
ţiei (0,1%), care nu are posibilitatea să utilizeze apă purificată; 

− pierderile de azot de origine agricolă vor fi reduse la jumătate, în per-
spectiva anului 2000; 

− se preconizează, de asemenea, reducerea utilizării îngrăşămintelor 
până în anul 2000; 

− utilizarea pesticidelor chimice în agricultură va fi redusă la jumătate, 
în perioada 1985-1990; 
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− ejecţiile de metale, în particular de mercur şi cadmiu vor fi reduse  cu 

50% până în 1995; 
− cantităţile de deşeuri ca şi gradul de risc presupus de acestea vor fi 

reduse datorită măsurilor luate atât în domeniul producţiei cât şi al 
consumului. Ziarele şi revistele vor fi separate în cadrul fiecărei gos-
podării (familie, menaj) şi reciclate. Ambalajele de aluminiu şi bateriile 
vor fi, de asemenea, colectate; 

− în ceea ce priveşte emisia de poluanţi ce provine din incinerarea de-
şeurilor, aceasta este tot mai restricţionată, îndeosebi cea de dioxină. 
S-a prevăzut modificarea incineratoarelor existente până la sfârşitul 
anului 1991; 

− reglementările privind emisia de noxe a eşapamentelor autoturismelor 
prevăzute în directivele federale ale SUA au fost introduse în Suedia 
în 1989. Reglementările privind nivelul emisiei admise  în cazul auto-
vehiculelor (camioane şi autobuze) valabile în SUA începând cu anul 
1990 sunt introduse în Suedia începând cu anul 1992, pentru autove-
hicule uşoare şi cu anul 1994, pentru autovehicule grele; 

− conţinutul de plumb în benzină este redus la 0,15 grame/litru. Benzina 
fără plumb este disponibilă în cantităţi suficiente; 

− marile direcţii de acţiune privind măsurile de combatere a poluării fo-
nice provocate de circulaţia rutieră au fost aprobate. 

 
Activităţi industriale 
Consiliul director al Federaţiei Industriilor Suedeze a aprobat în unanimi-

tate, în octombrie 1987, "Programul de politică în domeniul protecţiei mediului 
înconjurător" al Suediei. Acesta priveşte nu numai activitatea politicienilor, ci şi 
pe cea a companiilor. În acest sens, a fost adresat un apel direcţiilor întreprin-
derilor pentru ca acestea să acorde mai mult interes problemelor protecţiei 
mediului înconjurător. Din acest punct de vedere s-a încercat: 

− dezvoltarea unei politici de protecţie a mediului înconjurător pentru 
toate ramurile industriale; 

− evidenţierea aspectelor de protecţie a mediului la fiecare nivel de 
concepere a produselor şi proiectelor; 

− asigurarea reuşitei în activitatea de protecţie a mediului înconjurător; 
− revizuirea atentă a licenţelor şi programelor de control; 
− ameliorarea introducerii echipamentului de protecţie a mediului încon-

jurător; 
− revizuirea mijloacelor de asigurare a securităţii privind accidentele şi 

scurgerile în industrie. 
În continuarea acestui program, Federaţia Industriilor Suedeze a redactat 

un "Handbook" privind aspectele protecţiei mediului înconjurător în industrie. 
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Există un mare număr de companii, având o politică proprie de protecţie 
a mediului înconjurător, strâns legată de sistemul lor de conducere. 

 
Aplicarea politicii de protecţie a mediului înconjurător 
Abordarea suedeză 
Politica de protecţie a mediului înconjurător  este bazată în principal pe 

legea intitulată: "The Environmental Protection Act". Există încă două legi im-
portante, intitulate: "The Act on Chemical Product" şi "The Act on 
Transportation of Dangerous Goods", care participă, de asemenea, la definirea 
politicii suedeze de protecţie a mediului înconjurător. 

 
Licenţă 
Unul din cele mai importante mijloace de control al politicii de protecţie a 

mediului constă în sistemul de licenţe stabilit conform cu "Environment 
Protection Act" (1969). Legea se aplică poluării atmosferice, poluării apei, po-
luării fonice, poluării prin deşeuri solide ca şi altor produse, care prejudiciază 
mediul. 

O licenţă este necesară pentru construcţia, expansiunea sau modificarea 
anumitor surse staţionare de poluare (majore sau medii), în timp ce o simplă 
notificare este suficientă în cazul altora (surse minore). 

Un organism central de administraţie guvernamentală: "Licensing Board 
for Environment Protection" este responsabil pentru livrarea licenţelor, instala-
ţiilor potenţiale cele mai poluante, ca de exemplu, instalaţiile  de fabricare a 
hârtiei, instalaţiile siderurgice, a rafinăriilor, care totalizează aproximativ 500 de 
instalaţii majore. Un număr de 24 de administraţii ale unor ţări sunt responsabi-
le pentru livrarea licenţelor, instalaţiilor potenţiale cele mai poluante, ca de 
exemplu, instalaţiile de fabricare a hârtiei, instalaţiile siderurgice, a rafinăriilor, 
care totalizează aproximativ 500 de instalaţii majore. Un  număr de 24 de ad-
ministraţii ale unor ţări sunt responsabile cu emiterea licenţelor a 4000 de in-
stalaţii industriale (surse medii). 

Se admite ideea că regiunile au nevoie în mod  egal de o autoritate su-
perioară în acest domeniu. 

The Environment Protection Act stabileşte cadrul general de constituire a 
licenţelor. Criteriul de bază este acela că substanţele ce prejudiciază mediul 
trebuie identificate cât mai devreme posibil. Măsurile de protecţie a mediului 
înconjurător trebuie să fie adoptate în funcţie de posibilităţile tehnice existente, 
utilizând cele mai eficiente (şi mai noi) mijloace de control disponibile. 

Necesităţile de bază se referă la faptul că autorităţile trebuie să găseas-
că echilibrul just în cadrul deciziilor adoptate între: 

− fezabilitatea tehnologică; 
− necesităţile economice; 
− raţiunile economice. 
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Astfel, în această abordare, autorităţile ţin cont de normele aplicate sur-

selor de poluare, prin licenţe, care sunt concepute de la caz la caz pentru fie-
care instalaţie, considerând diversele aspecte menţionate mai sus. 

Fiecare licenţă conţine un număr de norme privind poluarea atmosferică 
şi cea a apei etc. şi alte condiţii, care sunt specificate. Normele şi reglementări-
le sunt exprimate în general în termeni de emisie pe unitatea de timp sau de 
produs, în concentraţie etc. 

Procesul decizional include o participare publică, comentarii scrise de 
către autorităţi, organizaţii, companii şi populaţie ca şi negocieri cu companiile 
de management în cauză. 

Un avantaj major al condiţiilor licenţei individuale este acela că ramurile 
industriale sunt sigure că pot răspunde necesităţilor chiar dacă ele sunt impuse. 

În perioada anilor '70 şi la începutul anilor '80 au dat prioritate cât au pu-
tut necesităţilor imperioase faţă de activităţile de supraveghere şi exploatare a 
licenţelor. În perioada ultimilor ani a fost acordată prioritate exploatării efective 
a licenţelor. 

 
Activitatea de supraveghere şi inspecţie 
Consiliul Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător  este responsa-

bil pentru activitatea de supraveghere centrală şi administraţiile regionale sunt 
responsabile pentru activitatea de inspectare a instalaţiilor. 

Administraţiile regionale pot încredinţa această responsabilitate munici-
palităţilor, care au în sarcină protecţia mediului şi Consiliului pentru protejarea 
sănătăţii. În prezent, 100 de inspectori lucrează în activitatea de supraveghere. 
Aceasta înseamnă că există în medie un inspector, care asigură activitatea de 
supraveghere pentru 5 instalaţii industriale de capacitate ridicată şi pentru 40 
de instalaţii industriale de capacitate medie. Numărul de inspectori a fost dublat 
în iunie 1988 ca urmare a unei decizii luate de Parlament în cadrul politicii de 
protecţie a mediului, iar responsabilităţile Consiliilor locale vor fi  lărgite, ceea 
ce poate antrena o majorare a numărului de inspectori. 

Activitatea de supraveghere constă în: 
− verificarea adecvării licenţelor; 
− verificarea conformităţii cu reglementările care există în cadrul licenţe-

lor sau cu exigenţele generale presupuse de legislaţia existentă de 
protecţie a mediului; 

− controlarea situaţiile de nonconformitate dacă au fost corectate şi 
aplicate  prin intermediul sistemului judiciar şi dacă cei care n-au res-
pectat legea sunt urmăriţi în justiţie (au fost deferiţi justiţiei); 

− supravegherea stării mediului înconjurător. 
Printre atribuţiile legale (prerogativele) ale organismului de supraveghere 

se află: 
− interzicerea activităţilor poluante; 
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− prescrierea acţiunilor de protecţie, care, dacă n-au fost respectate, 
pot fi penalizate cu amenzi sau chiar printr-o perioadă de detenţie 
mergând până la doi ani; 

− pedepsirea vinovaţilor poate fi realizată prin intermediul amenzilor sau 
prin perioade de detenţie ce pot ajunge până la şase ani, în conformi-
tate cu gravitatea cazului şi procedurile Codului Penal; 

− taxa pentru protecţia mediului va fi majorată atunci când orice violare 
a acesteia a antrenat ( a determinat) un avantaj economic. 

Principiul fundamental în cadrul activităţii de supraveghere este acela că 
sursele trebuie să fie în primul rând conforme cu propriul statut bazat pe o sur-
să de "automonitoring". Aşa-numitul "Monitoring Programme" include adesea 
existenţa unui sistem de "monitoring" privind protecţia mediului aflat în vecină-
tatea instalaţiei. 

Rezultatele monitoring-ului sunt raportate cu o frecvenţă regulată (anual, 
trimestrial sau săptămânal) organismului de supraveghere. Unul din principale-
le motive de adoptare a sistemului "the Source Self-Monitoring" este acela că 
direcţia trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru toate activităţile sale, in-
clusiv în ceea ce priveşte efectele defavorabile asupra mediului. 

Un alt motiv este imposibilitatea autorităţilor de a  obţine suficiente resur-
se pentru menţinerea la nivelul necesar a capacităţii de exploatare. 

Activitatea de colectare, de înregistrare şi raportare a datelor "monito-
ring" către organismul de supraveghere va deveni probabil o activitate ce va 
atrage mai mult atenţia direcţiei companiilor. 

Abordarea în cadrul legislaţiei a licenţelor individuale reprezintă o pro-
blemă destul de delicată pentru organismul de supraveghere. Inspectoratul are 
nevoie să înţeleagă (să cunoască) licenţa fiecărei instalaţii înainte de a începe 
activitatea de inspecţie. În cazul nonconformităţii el trebuie să colecteze dovezi 
(probe) ce pot fi diferite de la un caz la altul. 

Organismul de inspecţie poate, de asemenea, să ceară (să pretindă) 
prezenţa unui inspector independent, care va reprezenta aşa-numitul "terţ". 
Acesta este cazul în general pentru noile surse ca şi în situaţia extinderii surse-
lor existente şi de o manieră de rutină în cazul surselor de capacitate ridicată.  

Aceste inspecţii sunt în general conduse de către un consultant (consili-
er), iar concluziile sunt raportate organismului de inspecţie. 

 
Contabilitatea în domeniul protecţiei mediului înconjurător 
O nouă abordare 
Propuneri suedeze privind activitatea de contabilitate 
în acest domeniu 
Comitetul guvernamental  a propus, în anul 1987, ca un număr de apro-

ximativ 4000 de instalaţii suedeze (numai instalaţiile pentru care există cerinţa 
expresă a unei licenţe de protecţie a mediului solicitată de către administraţia 
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guvernamentală) să fie obligate să prezinte un raport anual intitulat 
"Environmental Report" autorităţii de inspecţie. Această propunere de raport, 
aplicată începând cu 1989, nu trebuie să prezinte decât o confirmare de rutină 
a practicilor deja stabilite (existente). 

Comitetul a propus un număr de 300-400 de instalaţii (iar pe termen lung 
4000) să fie astfel obligate să prezinte "Environmental Report", care trebuie să 
includă o revizie alcătuită de un expert-contabil certificând că informarea pre-
zentată în raport este exactă. Unul din prerogativele de lucru emis de Comitet 
a fost acela ca aceste propuneri să nu determine majorarea personalului auto-
rităţilor de control. 

În raportul său expertul contabil îşi alcătuieşte concluziile pe baza princi-
piului respectării sau nerespectării raportului privind starea mediului furnizat de 
"Monitoring Programme" ca şi în funcţie de normele existente (furnizate) pentru 
emiterea licenţei de protecţie a mediului. Expertul contabil trebuie, de aseme-
nea, să pună în evidenţă dacă direcţia instalaţiei a trecut sub tăcere anumite 
devieri de la instrucţiunile de funcţionare ale instalaţiilor datorate, de exemplu, 
accidentelor sau altor disfuncţionalităţi. 

Informaţiile conţinute în raportul unei companii privind rezultatele activită-
ţii de protecţie a mediului ca şi în raportul expertului contabil trebuie să formeze 
baza de evaluare a autorităţii de inspecţie referitoare la gradul de respectare a 
normelor de către companie ca şi  de îndeplinirea condiţiilor de monitoring. De 
fiecare dată când acest lucru este posibil, aceste informaţii vor forma instru-
mentul de bază ce va permite organismului de resort să ia deciziile juste pri-
vind elaborarea noilor norme ca şi posibilităţile  de urmărire în justiţie. 

Comitetul a pus accentul, în acest raport,  pe faptul că introducerea ex-
perţilor contabili în activitatea de protecţie a mediului nu înseamnă că aceia 
care sunt implicaţi în operaţiunile potenţial primejdioase pentru calitatea mediu-
lui vor fi exceptaţi de responsabilitatea ce le revine privind protecţia acestuia. 
Se estimează că acest gen de activitate (derulată de experţii contabili) va con-
tribui la reducerea numărului de prejudicieri  ale normelor  de protecţie. 

Comitetul a accentuat, de asemenea, că responsabilitatea pentru activi-
tatea de inspectare a operaţiunilor primejdioase pentru mediu şi influenţa lor 
vor fi reţinute de către autorităţile de inspecţie. 

Se prevede ca eforturile experţilor contabili să uşureze munca autorităţi-
lor, iar poziţia lor să fie independentă de cea a companiilor şi aceştia să rapor-
teze în continuu direcţiei companiei observaţiile şi cercetările lor. Rapoartele 
urmează să servească în primul rând îmbunătăţirii acţiunilor întreprinse în ca-
drul companiei. 

Conform deciziei Comitetului, expertul contabil se află îndreptăţit să fur-
nizeze sfaturi, indicaţii companiei privind măsurile tehnice ce trebuie adoptate 
pentru protecţia mediului înconjurător. În acest  fel expertul contabil va juca un 
rol în activitatea companiei prevenind disfuncţionalităţile şi dezvoltând activita-
tea de protecţie a mediului înconjurător. 
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Această parte a raportului Comitetului n-a fost inclusă în proiectul legii 
Parlamentului, în iunie 1988. Principala explicaţie a acestei situaţii a reprezen-
tat-o critica severă privind propunerile Comitetului în domeniul industriei şi al 
organismelor de inspecţie. În acelaşi timp rolul expertului contabil n-a fost bine 
definit. Din anumite puncte de vedere calităţile cerute expertului contabil sunt 
de a se afla în acelaşi timp în cadrul  întreprinderii (în calitate  de expert conta-
bil) şi în serviciile organismului de inspecţie (în calitate  de inspector). 

Aceste măsuri n-au fost introduse. 
 
Expertiza internaţională a mediului înconjurător 
În perioada ultimilor zece ani programele de evaluare şi activitatea de 

expertiză a mediului înconjurător au căpătat amploare în cadrul unui număr de 
companii americane. Aceste programe au fost adoptate de companiile canadi-
ene şi europene (în Olanda, în fosta R.F.G.). Camera Internaţională de Comerţ 
a redactat un capitol referitor la acest subiect. 

Caracteristicile comune ale acestor programe sunt: 
− evaluarea sistematică şi independentă a respectării sau nerespectării 

de către companii a normelor impuse de legislaţie; 
− furnizarea unui instrument de conducere internă; 
− realizarea unui raport privind problemele ce rămân a fi rezolvate în 

cadrul companiei. 
În Statele Unite,  ca şi în Suedia şi Canada, a luat naştere o dezbatere 

privind instaurarea de către guvern a programelor de expertiză obligatorii. 
Guvernele canadiene şi americane au abandonat asemenea planuri din  

raţiuni locale şi industriale, în timp ce presiunea opiniei publice a determinat 
întreprinderile să adopte astfel de programe. 

 
Concluzii 
Elementul cel mai important pentru o companie este acela de a respecta 

reglementările şi de a introduce un program de conducere în domeniul protec-
ţiei mediului. 

O bună conducere la nivelul unei companii presupune o bună conducere 
şi în domeniul protecţiei mediului. Într-adevăr multe companii au adoptat pro-
grame de protecţie a mediului care  conţin prevederi mai severe decât  exigen-
ţele legislaţiilor existente. 

Din acest punct de vedere este foarte important pentru progresul activită-
ţii ca direcţia companiei să ofere un sprijin clar şi net programului. Este, de 
asemenea, important să se instruiască personalul privind îndatoririle ce-i revin  
sub acest aspect şi să-i ofere o educaţie şi o informare adecvată. 

Trebuie adăugat că este aproape imposibil să se realizeze conformitatea 
cu fiecare dispoziţie în fiecare instalaţie şi în fiecare moment. 
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Este în acelaşi timp posibil ca în ramura industrială să se îmbunătăţeas-

că respectarea dispoziţiilor legislative şi să se evidenţieze clar intenţia acestora 
de a se conforma reglementărilor. 

Procentul actual de satisfacere al reglementărilor legislative variază. 
Conform programului de inspectare sistematică, ce se referă la diverse ramuri 
industriale, condus de către Consiliul (comitet, comisie) Naţional de Protecţie a 
Mediului, procentul de satisfacere al instalaţiilor industriale poate fi estimat la 
aproximativ 90%. S-au făcut investigaţii în cadrul a patru ramuri industriale: si-
derurgie, metalurgie, fibre de hârtie şi industria celulozei. 

Rezultatele studiului au arătat până în prezent că numai un parametru a 
fost depăşit cu 10% în toate instalaţiile inspectate. Procentul reglementărilor,  a 
căror severitate a fost depăşită, a fost estimat la aproximativ 2%. 

Aceste cifre corespund în mare cu ceea ce a fost raportat, de exemplu, 
de Statele Unite. În anumite cazuri o definiţie a necesităţilor şi a activităţii de 
monitoring ar putea să majoreze numărul situaţiilor de nerespectare a regle-
mentărilor. 

Se presupune că organismele de inspecţie nu vor acorda probabil nicio-
dată suficiente resurse economice şi de forţă de muncă pentru a realiza ca toa-
te instalaţiile industriale să respecte diversele reglementări legislative. Pentru 
realizarea acestei situaţii ar fi necesar să se dezvolte alte mecanisme. 

În acest scop ar trebui să se pună accentul pe rapoartele furnizate de 
aşa-numitele surse de "auto-monitoring" (self- monitoring), pe obţinerea unor 
date cât mai exacte şi pe utilizarea unor tehnologii de "monitoring" mai puţin 
costisitoare. 

Utilizarea contabilităţii în domeniul protecţiei  mediului drept complement 
al unui program de conducere (management) în care programul de estimare 
poate să constituie un complement efectiv, este posibilă atunci când acesta se 
utilizează ca un instrument intern de conducere. 

Un avantaj important al unui astfel de program îl constituie evidenţierea 
raporturilor de natură ecologică în cadrul industriei. 

Companiile, care n-au făcut dovada unei responsabilităţi sau a unei aten-
ţii suficiente faţă de  exigenţele mediului înconjurător deoarece  ele nu deţin 
nici resursele nici "know- how"-ul (savoir faire) adecvat, nu pot fi determinate 
să adopte un astfel de program de contabilitate. 

În consecinţă, având în vedere resursele lor limitate, agenţiile guverna-
mentale de protecţie a mediului pot concentra programele lor de inspectare 
asupra acestor companii. Se apreciază, de asemenea, că "exemplul pozitiv" 
menţionat anterior poate determina aceste companii să-şi schimbe atitudinea. 

Mijloacele de control guvernamental utilizate pentru asigurarea conformi-
tăţii cu reglementările nu trebuie să fie modificate de către programul industrial 
şi de contabilitate în domeniul protecţiei mediului. În acelaşi timp organismele 
de supraveghere şi inspectare, sancţiunile judiciare şi economice ar trebui să 
rămână nemodificate cu excepţia unei uşoare schimbări a priorităţilor. 
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Pentru a căpăta un caracter specific, controalele şi sancţiunile guverna-
mentale reprezintă un fel de "preambul" pentru programele efective, interne şi 
industriale de protecţie a mediului. 

În acelaşi timp, utilizarea "contabilităţii" în domeniul protecţiei mediului 
reprezintă un instrument important privind conducerea eficace a activităţii de 
protecţie în industrie şi, în mod egal,  un răspuns la cerinţele opiniei publice 
pentru majorarea investiţiilor diverselor ramuri industriale  în această activitate. 

 
Noţiunea de "contabilitate" în domeniul protecţiei mediului  
înconjurător în S.U.A. 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Înconjurător (EPA) din SUA încurajea-

ză utilizarea contabilităţii în acest domeniu încercând să realizeze şi să menţi-
nă conformitatea cu legile şi reglementările de protecţie a mediului. EPA a dat 
publicităţii pentru întâia oară principalele direcţii ale politicii adoptate de ea în 
acest domeniu (cu titlu de indicaţie provizorie), la data de 8 noiembrie 1985. 

În prezent EPA a formulat, cu câteva modificări, o nouă politică în dome-
niul protecţiei mediului. 

Cele mai importante direcţii ale acestei politici le reprezintă: 
− încurajarea întreprinderilor ce constituie subiecte de reglementare din 

acest punct de vedere să dezvolte, să introducă si să  facă să progre-
seze programele de "contabilitate" în domeniul protecţiei mediului; 

− examinarea cazurilor în care agenţia se află în drept să pretindă ra-
poarte ecologice; 

− explicarea modului în care inspecţiile agenţiei şi activităţile de "punere 
în aplicare" pot să răspundă eforturilor de reglementare şi de realizare 
a conformităţii întreprinderilor prin intermediul contabilităţii; 

− determinarea instituţiilor federale să adopte acest concept; 
− încurajarea iniţiativelor de utilizare a contabilităţii la nivel local şi naţi-

onal; 
− trasarea conturului unui program naţional efectiv de utilizare a conta-

bilităţii în domeniul protecţiei mediului. 
Aplicarea acestui concept include o varietate de estimări ale conformităţii 

tehnice, care merg dincolo de cele pretinse legal şi sunt utilizate pentru identifi-
carea problemelor mediului actuale sau potenţiale. Utilizarea efectivă a acestei 
proceduri poate conduce la obţinerea unui nivel mai ridicat de conformitate to-
tală şi poate să reducă riscurile pentru mediu şi pentru sănătatea populaţiei. 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Înconjurător poate sprijini aplicarea practică 
a contabilităţii şi pentru a accelera introducerea ei în întreprinderile ce constitu-
ie subiecte de reglementare din punct de vedere ecologic la nivel federal, naţi-
onal şi local. În acelaşi timp nu prezintă o modalitate de apărare sau protejare 
contra responsabilităţii oricărei activităţi ce  are obligaţii de a se conforma legi-
lor în vigoare. 
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Statele sunt încurajate să adopte aceste politici de protecţie sau oricare 

altele, ce sunt similare, în scopul obţinerii unor programe în domeniul utilizării 
lor la scară naţională. 

 
Elementele unei politici efective de protecţie a mediului  
înconjurător  (în viziunea EPA) 
Contabilitatea în domeniul protecţiei mediului reprezintă o activitate sis-

tematică, documentară, periodică şi obiectivă realizată de către o întreprindere 
ce constituie subiect de reglementare din acest punct de vedere şi de echipa-
mentele (instalaţiile, dispozitivele) ce pot efectua operaţiile şi practicile legate 
de satisfacerea exigenţelor mediului înconjurător. 

Contabilitatea efectivă în acest domeniu va include următoarele elemen-
te generale: 

− un sprijin eficient din partea eşalonului superior al direcţiei privind 
această activitate şi un angajament de realizare al unor cercetări în 
domeniul protecţiei mediului. Sprijinul eşalonului superior al direcţiei 
poate fi demonstrat prin recomandări scrise în conformitate cu toate 
exigenţele pertinente, incluzând legislaţia întreprinderilor, dar în mod 
egal prin reglementări şi legi federale, naţionale şi locale. Acest sprijin 
privind programele de contabilitate în domeniul protecţiei mediului 
poate, de asemenea, să fie aprobat printr-un angajament scris, sufici-
ent de explicit, privind derularea unor cercetări în domeniul protecţiei 
mediului, în scopul unei juste identificări a problemelor şi prevenirii 
reapariţiei acestora; 

− o independenţă a acestei activităţi de contabilitate în domeniul protec-
ţiei mediului faţă de activitatea  generală de contabilitate. Mijloacele 
(instrumentele) atribuite contabililor în acest domeniu trebuie să fie 
suficiente pentru garantarea  obţinerii informaţiilor, observaţiilor şi tes-
telor obiective şi "deschise". Obiectivitatea persoanei care se  ocupă 
de aplicarea contabilităţii în domeniul protecţiei mediului nu trebuie să  
fie diminuată de relaţii financiare sau alte  conflicte de interese, de in-
gerinţa necorespunzătoare în judecăţile (aprecierile) sau cererile pri-
vind obţinerea unor informaţii netraficate (libere); 

− existenţa unei echipe adecvate formate dintr-un personal calificat co-
respunzător şi antrenat pentru a se ocupa de această activitate de 
contabilitate în domeniul protecţiei mediului. Contabilii, care lucrează 
în acest domeniu, trebuie să posede şi să aibă acces la cunoştinţele 
"know-how" şi la disciplinele cerute pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiţii ale obiectivelor ecologice propuse. Fiecare contabil indi-
vidual trebuie să se conformeze standardelor de comportament pro-
fesional ale companiei. Contabilii în acest domeniu trebuie să-şi men-
ţină competenţa lor  tehnică şi analitică prin intermediul unui antrena-
ment şi al unei  educaţii permanente; 
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− programul de contabilitate în domeniul protecţiei mediului trebuie să 
aibă exprimate explicit obiectivele, câmpul de studiu, resursele şi ca-
lendarul (eşalonarea în timp). Obiectivele ecologice trebuie să includă 
estimarea conformităţii cu legile de protecţie a mediului aplicate cu 
evaluările de  politică internă privind conformitatea cu reglementările 
şi procedurile şi cu programul de antrenament al personalului, pro-
gram menit să asigure conformitatea continuă. Rapoartele ecologice 
trebuie să fie bazate pe procesele care furnizează contabililor în do-
meniul protecţiei mediului direcţiile realizării unei politici 
corporaţionale  complete, permisele, reglementările federale, naţiona-
le şi locale potrivite cu instalaţiile şi listele de control sau protocoalele 
ce stipulează elementele caracteristice ce trebuie evaluate de către 
contabili. Se utilizează de obicei proceduri de contabilitate în domeni-
ul protecţiei mediului redactate explicit, în scopul unei bune planificări 
a derulării activităţilor (operaţiunilor) ce compun aceste proceduri, 
examinarea şi reevaluarea cercetărilor în domeniul considerat, comu-
nicarea rezultatelor şi realizarea activităţilor; 

− existenţa unui proces, care adună, analizează, interpretează şi reali-
zează documentarea în fiecare caz. Acest proces adună, analizează, 
interpretează informaţiile şi realizează, de asemenea, o documentaţie 
suficientă a cazurilor în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse de uti-
lizare a contabilităţii în domeniul protecţiei mediului. Informaţia trebuie 
adunată înainte şi în timpul vizitelor la locurile ce fac obiectul unor 
prejudicii ecologice şi unde se utilizează procedura "contabilităţii", 
acest fapt afectând eficacitatea conducerii (managementului) ecologi-
ce şi a altor probleme legate de amploarea şi obiectivele contabilităţii 
ecologice. Această informaţie trebuie să fie suficientă, demnă de în-
credere,  pertinentă şi utilă în scopul furnizării unor baze solide pentru 
cercetările ecologice şi conceperea de noi reglementări. 

a) Informaţia suficientă reprezintă faptul că ea este bazată pe fapte; 
că ea este adecvată şi convingătoare până în punctul în care o 
persoană prudentă şi informată are aceleaşi şanse de a ajunge la 
concluzii similare cu contabilul. 

b) O informaţie demnă de încredere înseamnă că ea reprezintă cea 
mai bună informaţie accesibilă prin utilizarea unor tehnici potrivite 
de contabilitate în domeniul protecţiei mediului. 

c) O informaţie pertinentă presupune că aceasta susţine cercetările şi 
recomandările ecologice şi se află în continuitatea obiectivelor con-
tabilităţii în domeniul considerat. 

d) O informaţie utilă semnifică că aceasta poate ajuta organizarea în-
deplinirii obiectivelor sale. 

Procesul de aplicare practică al unei contabilităţi în domeniul protecţi-
ei mediului trebuie să includă o revizuire periodică a preciziei şi inte-
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grităţii acestei informaţii şi a mijloacelor utilizate pentru a le identifica, 
măsura, clasifica şi raporta. Procedurile de contabilitate în acest do-
meniu, care includ tehnici de încercare şi prelevări de eşantioane uti-
lizate, trebuie să fie selecţionate înainte în conformitate cu importanţa 
practică şi dezvoltate dacă circumstanţele o permit. Procesul de do-
cumentare, de acumulare, de analizare şi interpretare a informaţiilor, 
trebuie să furnizeze certitudinea rezonabilă că obiectivele contabilităţii 
în domeniul protecţiei mediului sunt menţinute şi realizate; 

− un proces care include proceduri specifice şi poate furniza rapid ra-
poarte scrise, clare şi potrivite cu subiectele cercetărilor în domeniul 
protecţiei mediului şi acţiuni rectificative şi programe de introducere. 
Procedurile trebuie să fie aplicate în scopul asigurării că o astfel de in-
formaţie este comunicată directorilor (incluzând direcţiunea instalaţii-
lor şi a companiilor), care pot evalua informaţia şi asigura rezolvarea 
problemelor identificate. Procedurile trebuie să fie în mod egal aplica-
te în scopul determinării concluziilor interne ce pot fi raportate agenţii-
lor naţionale sau federale; 

− un proces care include procedurile de asigurare în scopul realizării 
exactităţii şi minuţiozităţii în aplicarea contabilităţii. 

Calitatea asigurării poate fi realizată prin supravegherea reviziilor interne 
independente, prin revizii externe sau prin combinarea acestor abordări. 

 
Politica generală a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Înconjurător 
(EPA) privind aplicarea contabilităţii în acest domeniu 
Contabilitatea în domeniul protecţiei mediului reprezintă o activitate de 

revizuire sistematică , documentată şi obiectivă efectuată  de întreprinderile ce 
sunt subiect al unor reglementări în domeniu, în scopul facilitării operaţiunilor şi 
practicilor utilizate pentru satisfacerea exigenţelor  ecologice. 

Contabilitatea în acest domeniu poate fi concepută în următoarele sco-
puri: pentru verificarea conformităţii cu exigenţele mediului, evaluarea eficacită-
ţii sistemelor  de "conducere"  (management) ecologică ce sunt deja utilizate, 
estimarea riscurilor ce provin din folosirea reglementată şi nereglementată a 
materialelor şi a practicilor. 

Contabilitatea în domeniul protecţiei mediului poate servi drept control al 
calităţii asigurării şi dedicată îmbunătăţirii eficacităţii conducerii (management) 
ecologice, verificându-se astfel că practicile de conducere utilizate în prezent 
funcţionează bine şi sunt adecvate. 

Utilizarea contabilităţii în acest domeniu nu reprezintă un substitut privind 
conformitatea directă a unor activităţi ca de exemplu, procurarea permiselor, 
instaurarea controalelor, conformitatea cu activitatea de monitoring, rapoartele 
ce semnalează prejudicii aduse mediului şi rapoartele de observaţie. 

Contabilitatea ecologică poate verifica, dar nu include activităţile cerute 
de lege, reglementările sau permisele (de exemplu, "monitoringul"-ul continuu, 
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înregistrarea continuă a emisiilor, planurile de corectare realizate în cadrul in-
stalaţiilor pentru tratarea deşeurilor şi apelor uzate etc.). Contabilitatea ecologi-
că nu trebuie să se substituie inspecţiilor agenţiilor de reglementare. În acelaşi 
timp contabilitatea ecologică poate îmbunătăţi conformitatea cu reglementările 
prin utilizarea misiunilor federale, naţionale şi locale. 

Contabilitatea în domeniul protecţiei mediului înconjurător este utilizată şi 
dezvoltată pentru a ajuta întreprinderile ce sunt subiect al unor reglementări să 
dirijeze mai bine controlul poluării şi evitarea apariţiei unei crize ecologice. 

Utilizarea contabilităţii în acest domeniu poate avea drept rezultat îmbu-
nătăţirea performanţelor instalaţiilor (având drept consecinţă o mai bună pro-
tecţie a mediului), o uşurinţă în găsirea soluţiilor comune problemelor ecologice 
şi o mai bună concentrare a atenţiei direcţiei asupra problemelor curente şi vii-
toare, care necesită o reglementare, emiterea de protocoale şi liste de control, 
care permit ca instalaţiile să fie mai bine exploatate. Această procedură poate 
contribui, de asemenea, la o mai bună integrare a direcţiei în cazul "accidente-
lor" ecologice deoarece contabilii din acest domeniu identifică frecvent cerinţe 
ecologice mai exigente decât reglementările deja existente. 

Companiile, organismele publice şi instalaţiile federale au utilizat şi o ma-
re varietate de practici ecologice în ultimii ani. Câteva sute de mari companii, 
care activează în diverse domenii industriale deţin în prezent programe de con-
tabilitate în domeniul protecţiei mediului, deşi acestea sunt adesea cunoscute 
mai degrabă sub alte denumiri, cum sunt "assessment survey" (estimation vue 
générale), "surveillance" (surveillance), "review" (révision) sau "appraisal" 
(évaluation). 

Clarificarea poziţiei EPA privind utilizarea contabilităţii în domeniul pro-
tecţiei mediului poate încuraja întreprinderile ce constituie subiect al unor re-
glementări să stabilească programe de protecţie a mediului sau să promoveze 
sistemele deja existente. 

 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Înconjurător (EPA) încurajează 
utilizarea contabilităţii în acest domeniu 
EPA stimulează întreprinderile ce constituie subiect al unor reglementări 

să adopte practici corespunzătoare de "conducere" (management) în scopul 
îmbunătăţirii îndeplinirii sarcinilor de protecţie a mediului. În particular EPA în-
curajează întreprinderile amintite să instituie programe de utilizare a contabili-
tăţii în domeniul protecţiei mediului pentru a susţine capacitatea sistemelor in-
terne de a executa, menţine şi controla conformitatea cu reglementările. 

Utilizarea contabilităţii în acest domeniu poate fi condusă prin intermediul 
contabililor, care pot fi reprezentaţi fie de "independenţi", fie de "terţi". 

În mod obişnuit marile întreprinderi, ce constituie subiect al unor regle-
mentări, deţin resurse suficiente pentru crearea unei "echipe interne de protec-
ţie a mediului", în timp ce micile întreprinderi preferă  să utilizeze în acest scop, 
contabili din exterior. 
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Întreprinderile ce constituie subiect al unor reglementări sunt responsabi-

le  de toate măsurile luate pentru asigurarea conformităţii cu exigenţele mediu-
lui, fie că ele adoptă sau nu programe de protecţie. 

Deşi legile de protecţie a mediului nu pretind instalaţiilor, ce constituie 
subiect al unor reglementări, să urmeze un program de protecţie a mediului, 
responsabilitatea "performanţelor ecologice" ale instalaţiilor este de competen-
ţa eşalonului de sus al direcţiei, fapt ce are drept consecinţă utilizarea acestor 
modalităţi de combatere a poluării, cum este "contabilitatea", în scopul asigură-
rii unei informaţii demne de încredere privind gradul de respectare al conformi-
tăţii cu reglementările instalaţiilor. 

EPA  nu intenţionează să impună sau să se amestece în practicile de 
protecţie a mediului utilizate de direcţiile organizaţiilor private sau publice1. 

 
Politica de protecţie a mediului înconjurător dusă de EPA 
în domenii specifice 
A. Cererile EPA privind programele de protecţie a mediului 
EPA deţine, conform statutului său, autoritatea de a cere informaţii perti-

nente privind conformitatea cu cerinţele ecologice statutare ale întreprinderilor 
ce constituie subiect al unor reglementări. În acelaşi timp EPA consideră că 
cererile de rutină a rapoartelor privind respectarea protecţiei mediului ar putea  
inhiba derularea activităţii de contabilitate în acest domeniu, pe termen lung, 
având drept consecinţă diminuarea cantitativă şi calitativă a acestei activităţi. În 
consecinţă, conţinutul politicilor de protecţie a mediului concepute de EPA nu 
presupune existenţa unor cereri de rutină privind rapoartele ecologice. 

Autoritatea acestei agenţii referitoare la cererea unui raport ecologic sau 
a unor părţi pertinente ale acestuia va fi exercitată de la caz la caz atunci când 
aceasta îl consideră necesar pentru îndeplinirea unei misiuni statutare sau 
atunci când Guvernul consideră acest fapt indispensabil pentru derularea unei 
anchete de incriminare. 

EPA se aşteaptă la limitarea unor astfel de cereri, concentrate mai de-
grabă, foarte probabil, pe informaţii particulare, decât pe raportul întreg şi la 
care se face recurs de obicei atunci când informaţia necesară n-a putut fi obţi-
nută prin intermediul controlului, al rapoartelor sau al altor informaţii disponibile 
acestei agenţii pe alte căi. Printre exemplele plauzibile se pot include situaţiile 
în care "contabilitatea" în domeniul protecţiei mediului este condusă sub con-
simţământul decretat sau printr-o altă modalitate reglementată de acord: o 
companie a ridicat practicile sale de conducere (management) la nivel de apă-
rare. 

                                                           
1 Se consideră că, deoarece  sistemul de contabilitate în acest domeniu a fost adoptat volun-

tar la început, iar calitatea acestei abordări depinde într-o  largă măsură de responsabilita-
tea direcţiei faţă de program şi obiectivele sale, această activitate trebuie să rămână be-
nevolă. 
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Lista prezentată este mai degrabă ilustrativă decât exhaustivă deoarece, 
fără îndoială, există de asemenea şi alte situaţii, în care sunt cerute de prefe-
rinţă rapoarte ecologice şi nu informaţii. 

EPA recunoaşte necesitatea, pentru întreprinderile ce constituie subiecte 
ale unor reglementări, de a evalua performanţele ecologice prin intermediul 
unor măsuri secrete şi încurajează o astfel de activitate. 

În acelaşi timp, rapoartele ecologice nu pot acoperi activitatea de control 
şi de conformitate sau celelalte informaţii, care altfel ar fi semnalate şi/sau ac-
cesibile Agenţiei pentru Protecţia Mediului chiar dacă nu există cereri eficiente 
pentru a da naştere unor astfel de date. Astfel, această politică nu modifică 
obligaţiile existente sau viitoare ale întreprinderilor ce constituie subiect de re-
glementări de a controla, înregistra sau raporta informaţia cerută de statutele 
ecologice, reglementările sau permisele în vigoare sau de a permite accesul 
EPA la aceste informaţii. 

Întreprinderile ce constituie subiect de reglementări trebuie să fie, de 
asemenea, conştiente că anumite concluzii ecologice trebuie să fie conforme 
legii şi raportate agenţiilor guvernamentale. În acelaşi timp, în plus, pentru fie-
care cerere de acest fel, EPA încurajează întreprinderile, ce sunt subiect de 
reglementări, să semnaleze statului competent sau oficiilor federale, concluziile 
ce pot sugera existenţa unui risc semnificativ pentru mediu sau sănătatea po-
pulaţiei, chiar dacă nu există stipulări exprese. 

 
Răspunsul Agenţiei pentru Protecţia Mediului la utilizarea  
contabilităţii în acest domeniu 
Politica generală 
EPA nu se angajează să renunţe la inspecţii sau să reducă vigoarea pu-

nerii în aplicare a răspunsurilor, în schimb ea va ajuta introducerea contabilităţii 
în acest domeniu sau a altor practici corecte de conducere (management) eco-
logică. Într-adevăr, un program credibil de  aplicare furnizează o bună motivaţie 
pentru întreprinderile ce reprezintă subiect de reglementări să aplice contabili-
tatea în domeniul protecţiei mediului. Agenţiile de reglementare au obligaţia să 
evalueze sursa de conformitate statutară în mod independent şi nu pot elimina 
inspecţiile pentru companiile particulare. 

Deşi utilizarea contabilităţii în domeniul protecţiei mediului poate furniza  
inspecţii complementare pentru asigurarea conformităţii, ea  nu poate constitui 
o soluţie de înlocuire a omisiunilor din cadrul reglementărilor. 

Mai mult, anumite statute (de exemplu, cel al RCRA) şi politica 
agenţiei stabilesc o frecvenţă minimă pentru inspectarea instalaţiilor la 
care EPA va adera. 

În acelaşi timp, EPA va continua să abordeze problemele mediului în-
conjurător pe baze prioritare şi, în consecinţă, va inspecta mai frecvent instala-
ţiile ce prezintă performanţe ecologice reduse şi care utilizează practici mai pu-
ţin competitive în acest domeniu comparativ cu altele. Deoarece utilizarea efi-
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cace a contabilităţii în domeniul protecţiei mediului ajută direcţiile întreprinderi-
lor să identifice şi să corijeze prompt problemele actuale sau potenţiale, per-
formanţele ecologice ale instalaţiilor ce constituie subiect de reglementări au 
fost ameliorate. 

 
Dispoziţiile de protecţie  a mediului ca remedii în acţiunile  
de punere în aplicare 
EPA poate sugera dispoziţii de contabilitate ecologică în condiţiile exis-

tenţei unui asentiment redus şi în cadrul altor negocieri de reglementare în ca-
re această contabilitate ar putea furniza remediul pentru identificarea proble-
melor şi reducerea probabilităţii ca situaţii similare să-şi facă apariţia în viitor. 
Este posibil ca dispoziţiile contabilităţii ecologice să fie propuse în cadrul nego-
cierilor de reglementare în următoarele cazuri: 

- atunci când un motiv de nerespectare poate fi atribuit parţial în absenţa 
unei disfuncţionalităţi a sistemului de conducere (management) ecologică sau 

- atunci când tipul sau natura nerespectării indică  probabilitatea ca pro-
bleme similare de nonconformitate să existe în alte locuri decât în instalaţiile 
care funcţionează în întreprinderile ce constituie subiecte de reglementări. 

 
Utilizarea contabilităţii de protecţie a mediului în cadrul instalaţiilor 
federale 
EPA stimulează toate agenţiile federale ce sunt subiecte de reglementări 

şi aplicări ale unor legi de protecţie a mediului să instituie sisteme de contabili-
tate ecologică în scopul asigurării capacităţii sistemului intern de a realiza, 
menţine şi controla conformitatea. Utilizarea contabilităţii în instalaţiile federale 
poate  să constituie un supliment efectiv al EPA şi al inspecţiilor naţionale. Ast-
fel de programe de contabilitate ecologică aplicate în instalaţiile federale trebu-
ie să fie structurate în scopul identificării rapide a problemelor şi dezvoltării de 
o manieră expeditivă a programelor privind acţiunile de reparare a prejudiciilor. 

EPA furnizează asistenţă tehnică pentru a ajuta agenţiile federale să pro-
iecteze şi să iniţieze programe ecologice. 

În cazul în care agenţiile federale descoperă abateri semnificative  în ra-
port cu prevederile contabilităţii ecologice, EPA  le obligă să se supună rapid 
concluziilor ecologice în speţă şi planurilor privind acţiunile de reparare a pre-
judiciilor, ale oficiilor regionale ale EPA (şi agenţiilor naţionale respective, chiar 
dacă nu este prevăzut, în mod special, să se procedeze astfel). EPA va trece 
în revistă concluziile ecologice şi planurile de acţiune şi va furniza o aprobare 
scrisă sau va negocia cu Acordul Federal privind Conformitatea Instalaţiilor 
(Federal Facilities Compliance  Agreement). 

EPA va utiliza procedurile de escaladă prevăzute în ordinul executiv  
12088 şi strategia federală de conformitate a instalaţiilor EPA numai atunci 
când acordul între agenţii nu va putea fi obţinut. În toate cazurile,  agenţiile  
federale sunt obligate să raporteze reducerea poluării şi preţurile implicate de 
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proiectele incumbate (este necesar să se  facă acest lucru pentru îmbunătăţi-
rea situaţiilor de nonconformitate evidenţiate prin utilizarea contabilităţii ecolo-
gice) aparţinând Agenţiei pentru Protecţia Mediului, în concordanţă cu circulara 
OMBa-106. 

Conform necesităţilor şi în circumstanţele corespunzătoare, EPA va ajuta 
agenţiile federale afectate, prin intermediul coordonării publice, a concluziilor 
ecologice cu planurile de acţiune aprobate, odată acordul încheiat. 

 
Relaţiile cu agenţiile de reglementare naţionale şi locale 
Agenţiile de reglementare naţionale sau locale prezintă o jurisdicţie inde-

pendentă,  în comparaţie cu întreprinderile ce constituie subiect de reglementa-
re. EPA le încurajează să adopte politici similare pentru a le face să progrese-
ze în domeniul utilizării efective ale contabilităţii ecologice într-un mod consec-
vent. 

EPA recunoaşte faptul că  unele state au luat deja iniţiative de contabili-
tate ecologică, care diferă puţin comparativ cu propria sa politică. 

Alte state doresc, de asemenea, să dezvolte politici de protecţie a me-
diului, care să se conformeze necesităţilor particulare ale acestora sau circum-
stanţelor. 

EPA încurajează autorităţile naţionale şi locale să examineze principiile 
de bază, care conduc Agenţia în procesul dezvoltării acestei politici: 

− întreprinderile, ce constituie subiecte de reglementări, trebuie să con-
tinue să raporteze sau să înregistreze conformitatea informaţiei cerute 
în concordanţă cu statutele şi reglementările existente indiferent dacă 
o astfel de informaţie este rezultatul aplicării contabilităţii ecologice 
sau este conţinută într-un raport privind protecţia mediului. Informaţia 
cerută nu poate fi reţinută pur şi simplu deoarece ea este furnizată de 
un raport ecologic şi nu obţinută pe alte căi; 

− agenţiile de reglementare nu pot face promisiunea de a se renunţa la 
acţiunile de punere în aplicare sau de limitare ale unei anumite insta-
laţii sau ale unei anumite categorii de instalaţii, în schimbul utilizării 
sistemului de contabilitate ecologică. 
În acelaşi timp, astfel de agenţii pot decide modificarea acţiunilor de 
punere în aplicare, de la un caz la altul, drept răspuns la eforturile 
cinstite şi reale ale întreprinderilor ce constituie subiecte de reglemen-
tare, de asigurare a conformităţii (respectării) ecologice; 

− atunci când priorităţile inspecţiilor stabilite de agenţiile de reglementa-
re trebuie să se concentreze pe posibila întindere a performanţei con-
formităţii şi pe rezultatele privind protecţia mediului; 

− agenţiile de reglementare trebuie să continue satisfacerea unui pro-
gram minim de exigenţe (de exemplu un minim de exigenţe de in-
specţie); 
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− agenţiile de reglementare trebuie să încerce să prescrie forma precisă 

şi structura întreprinderilor ce constituie subiect de reglementare, 
conducerea (management) ecologică sau programele de protecţie a 
mediului. 

 
Noţiunea de "contabilitate" în domeniul protecţiei mediului 
înconjurător în cadrul companiei British Petroleum 
Grupul BP este unul dintre cele mai importante grupuri internaţionale, ca-

re activează în domeniul petrolier şi al exploatării resurselor naturale; acesta 
este format din 1900 companii în cadrul cărora activează 126.700 persoane. 
Activităţile şi interesele acestui grup se află răspândite în peste 70 de ţări. Prin-
tre domeniile de activitate ale grupului BP se numără: activitatea de exploatare 
a petrolului şi gazelor, activitatea de rafinare şi marketing, obţinerea produselor 
chimice, extracţia cărbunelui, a diverselor minereuri, activitatea de navigaţie, 
activitatea în domeniul alimentar. Grupul întreg lucrează în domeniul politicii de 
protecţie a mediului având drept obiectiv stabilirea de principii şi linii directoare. 

Obiectivul politicii generale este destul de simplu: problema reală o con-
stituie imaginarea de proceduri de conducere (management) capabile să pro-
beze că această politică este cu adevărat introdusă la toate nivelurile de activi-
tate ale companiei. 

Utilizarea "contabilităţii" în domeniul protecţiei mediului a fost introdusă în 
cadrul grupului BP în anii '70. Cuvântul "audit" (vérification) a fost utilizat pentru 
prima dată în această accepţiune de către companie în anul 1972, atunci când 
o rafinărie şi un complex petrochimic au fost subiectul unei examinări riguroa-
se, realizată de o echipă compusă din membrii direcţiei condusă de directorul 
general şi care a fost apoi supranumită "centrul de control în domeniul protecţi-
ei mediului". Activităţi similare au fost intitulate apoi: "revizii ecologice". 

Conţinutul acestor activităţi, examinat în profunzime, include rafinăriile, 
conductele oceanice, etc. 

Adoptarea formală a termenului "contabilitate ecologică" a avut loc în 
anul 1985, conform terminologiei utilizate de revistele de specialitate. 

Obiectivele "contabilităţii" în domeniul protecţiei mediului în viziunea gru-
pului BP sunt următoarele: 

− asigurarea faptului că sistemele efective de preţuri cerute de condu-
cerea de tip ecologic sunt utilizate în situaţiile prevăzute; 

− asigurarea că norma de protecţie a mediului este suficient de bine 
stabilită pentru satisfacerea restricţiilor reglementărilor curente şi că 
sistemele ce sunt în funcţiune se obligă să satisfacă viitoarele exigen-
ţe ale reglementărilor privind politica de protecţie a mediului ale gru-
pului BP; 

− asigurarea că norma de conducere (management) ecologică este su-
ficientă pentru promovarea unei imagini de marcă a  grupului BP şi a 
unor relaţii satisfăcătoare cu comunităţile locale, naţionale şi internaţi-
onale; 
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− minimizarea responsabilităţii actuale sau potenţiale; 
− promovarea conştiinţei ecologice în cadrul instalaţiei; 
− furnizarea reconfortului şi realizarea de recomandări pentru direcţie 

privind ideile expuse mai sus. 
 
Utilizarea practică a politicii de protecţie a mediului înconjurător 
 în cadrul grupului BP 
În cadrul grupului BP se prevede obligaţia asigurării, în fiecare domeniu 

de activitate, a unei politici specifice de protecţie a mediului, capabilă să satis-
facă nevoile domeniului considerat. În acest scop, se asigură la nivelul fiecărei 
instalaţii sau loc de muncă utilizarea unui ansamblu de proceduri specifice. 

Adesea este inevitabilă  ocolirea neînţelegerilor dintre direcţia corporaţiei 
şi conducerile instalaţiilor mai îndepărtate de sediul central, în cadrul cărora 
trebuie aplicată politica de protecţie a mediului. În practică, pentru accentuarea 
utilizării politicii respective de protecţie, se aplică, de asemenea, un anumit 
număr de abordări complementare. 

Responsabilitatea privind aplicarea politicii de protecţie a mediului poate 
fi împărţită pentru a răspunde în acelaşi timp nevoilor direcţiei grupului şi celor 
ale fiecărui domeniu de activitate în parte. 

Utilizarea unei politici de protecţie a mediului în cadrul unei întreprinderi 
este autorizată în principal de către consiliul de direcţie  al societăţii "mamă". 

Acest tip de politică la nivel de întreprindere  este împărţit în mai multe 
categorii ce ţin cont de specificul activităţii fiecărui domeniu (de exemplu, 
Chemicals International). 

Echipa, care asigură aplicarea practică a politicii de protecţie a mediului 
la nivel de întreprindere, trebuie să fie compusă dintr-o persoană care dirijează, 
un secretar şi un reprezentant al domeniului respectiv. 

De obicei se stabileşte un program de interviuri. 
În anumite cazuri este posibil să se compare rezultatele aplicării unui 

program ecologic cu rezultatele obţinute în cadrul altor programe anterioare 
sau cu recomandările şi concluziile privind impactul asupra mediului ale altor 
evaluări. Se prevede că aceste  documente trebuie să fie obţinute înaintea în-
ceperii unui program ecologic. 

Un program tipic de protecţie a mediului, la nivel de întreprindere, începe 
prin intervievarea şefului executivului, care trebuie să răspundă la întrebări pri-
vind viziunea sa referitor la utilizarea, eficacitatea, organizarea şi direcţiile de 
acţiune ale programului prevăzut. Majoritatea întrebărilor servesc pentru a oferi 
o imagine de ansamblu privind atitudinea generală faţă de  mediu. 

Interviuri suplimentare sunt realizate cu directorii diverselor domenii în 
cursul vizitelor efectuate în cadrul instalaţiilor ce sunt considerate drept un 
eşantion reprezentativ. 

Locurile de vizitat sunt selecţionate conform informaţiilor obţinute în tim-
pul interviului iniţial  acordat de şeful executivului. 
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În cadrul grupului BP se utilizează încă un tip de politică ecologică la ni-

vel de întreprindere, mai specific decât primul, care trebuie să ţină cont de ca-
racterul particular al fiecărui domeniu de activitate al corporaţiei (grupul BP ac-
tivează în mai multe domenii, ca de exemplu: explorarea în domeniul petrol, 
gaze şi carbonifer). 

Cea de a treia formă de prezentare a politicii de protecţie a mediului la 
nivel de întreprindere, dusă de grupul BP, este strâns legată de activitatea 
acesteia în afara frontierelor. Se poate cita, cu titlu de exemplu, activitatea în-
treprinsă în acest sens în 1987 în cadrul operaţiunilor de navigaţie ale grupului 
BP. Cu această ocazie, programul ecologic a inclus nu numai tancurile petroli-
ere, dar şi toate celelalte tipuri de nave şi structura organizaţională  capabilă să 
asigure introducerea în practică a programului. 

Programul ecologic a inclus interviuri cu echipajul navelor, debarcadere-
lor şi podurilor, şi de asemenea, examinarea instrucţiunilor şi procedurilor ope-
raţiunilor de navigaţie şi, în mod egal, a exigenţelor ecologice ale navelor 
"charter" şi ale vaselor exploatate de antreprenori. 

Toate programele ecologice derulate în cadrul grupului BP sunt dirijate 
de o manieră reciprocă, iar obiectivele lor nu sunt  atât anchetarea şi pedepsi-
rea, cât examinarea şi acordarea de ajutor.  Toate programele ecologice au 
pus în evidenţă, într-un anume mod, existenţa unei slăbiciuni de natură organi-
zatorică care trebuie să fie corectată. Printre  motivele principale, ce au condus 
la această situaţie, se pot include: 

− incapacitatea direcţiei de a înţelege forţa şi intenţiile politicii de protec-
ţie a mediului întreprinse; 

− inexistenţa unei conştiinţe ecologice poate fi atribuită unei comunicări 
reduse, unei cunoaşteri insuficiente a fenomenelor sau unei complexi-
tăţi accentuate a subiectelor; 

− schimbările de personal şi descrierea inadecvată a sarcinilor de lucru 
au determinat ca responsabilitatea ecologică să nu poată fi localizată 
cu precizie; 

− organizarea inadecvată şi responsabilităţile neclare (o eroare obişnui-
tă constă în lipsa unui ascendent al procedurilor de raport); 

− existenţa unei anumite derive evoluţioniste în cadrul organizaţional 
antrenează ca fiecare schimbare în structura organizaţională să se 
realizeze fără o referinţă bine precizată privind rolurile deţinute de 
persoană înainte de schimbare; 

− schimbările în cadrul obiectivelor diverselor domenii de activitate sau 
în dezvoltarea fazelor (de exemplu, un proiect de dezvoltare poate fi 
foarte bine condus din punct de vedere ecologic până în momentul în 
care, după începerea  operaţiunilor, se schimbă întreg personalul, 
renunţându-se la toată experienţa însuşită de acesta); 

− derularea neadecvată a unei politici locale de protecţie a mediului. 
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Se constată adesea, în decursul operaţiunilor de aplicare ale unui pro-
gram ecologic că direcţia centrală deţine cunoştinţe insuficiente privind toate 
verigile procesului de lucru care se găsesc în aval şi că există, de asemenea, o 
anumită incapacitate de transmitere a informaţiei de jos în sus. Această situaţie 
provoacă adesea un blocaj serios al procesului de comunicaţie. S- a constatat 
că, în timpul perioadei de aplicare al unui program de protecţie a mediului în 
Europa, rapoartele ecologice treceau pe la birouri (subservicii) ale companiei, 
care nu erau cunoscute de direcţia centrală din Londra. În consecinţă, în de-
cursul anilor, rapoartele ecologice au dispărut în dosarele unor  mici filiale ale 
companiei fără a fi puse în evidenţă şi utilizate de către acea parte a direcţiei 
ce era vizată pentru a lua decizii. 

În ciuda câtorva manifestări ale unor resentimente şi bănuieli la începutul 
operaţiunilor ecologice, manifestări anihilate de spiritul de cooperare şi consul-
tare (demonstrat în timpul perioadei de redactare a rapoartelor ecologice), ex-
perienţa grupului BP privind utilizarea programelor de protecţie a mediului este 
mai degrabă favorabilă. 

Rapoartele ecologice sunt confidenţiale (în ceea ce priveşte rezultatele 
obţinute în timpul perioadei de cercetare în diverse domenii de activitate) şi 
sunt destinate directorului compartimentului HSE (Health Security 
Environment) al grupului BP. 

Majoritatea rapoartelor ecologice sunt detaliate şi ţin cont de concluziile 
interviurilor şefului executivului şi de interviurile realizate în decursul vizitelor 
efectuate în cadrul instalaţiilor ce sunt considerate drept reprezentative. 

Drept regulă generală se consideră că domeniile de activitate care au 
obţinut performanţe ecologice sunt în acelaşi timp bine dirijate şi eficace din 
punct de vedere al costurilor la toate nivelurile de activitate. 

În rapoartele ecologice de întreprindere recente s-a emis recomandarea 
încurajării diverselor sectoare de activitate ale grupului BP de a realiza ele în-
sele programe de protecţie a mediului. În prezent majoritatea acestora sunt 
deja utilizate. 

Obiectivele programelor interne de protecţie a mediului sunt diferite, 
comparativ cu cele preconizate de politica ecologică de întreprindere. 

Programele interne de protecţie a mediului oferă direcţiei instalaţiei posi-
bilitatea obţinerii unui punct de vedere obiectiv privind performanţele ecologice 
ale tuturor instalaţiilor incluzând condiţiile de îmbunătăţire. În general, acest tip 
de program are mai degrabă o orientare tehnică. 

Rapoartele ecologice interne sunt limitate la utilizarea exclusivă de către 
însăşi direcţia instalaţiei. 

Imitarea unor asemenea programe ţine în general de responsabilitatea 
direcţiei centrale, asociată cu cea a altor servicii. 

Există câteva elemente de  performanţă ecologică în cadrul acestor pro-
grame interne, fiecare dintre acestea fiind utilizat pentru evaluarea întregii per-
formanţe ecologice. 
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Cele mai importante sunt: 
− politica, înţelegerea şi implantarea acestuia; 
− reglementările şi conformitatea cu acestea; 
− proiectul instalaţiei şi operaţiile; 
− procedurile şi practicile operaţionale; 
− menţinerea acestor practici; 
− sursa de monitoring; 
− recepţionarea monitoring-ului ecologic; 
− accidentul în domeniul petrolier sau chimic şi alte măsuri de urgenţă; 
− incidente şi soluţiile posibile; 
− formarea  unei conştiinţe ecologice; 
− selecţionarea întreprinzătorilor şi performanţelor; 
− comunicarea externă. 
Conformitatea ecologică este relativ simplu de obţinut, dar această ope-

raţie poate lua mult timp. 
Anumite regiuni (instalaţii) sunt recunoscute ca prezentând probleme 

ecologice potenţiale. Aceste locuri sunt adesea relativ îndepărtate de birourile 
de direcţie şi se află amplasate în locuri cunoscute drept "sensibile". 

Asemenea controale, în astfel de locuri, nu mai pot fi interpretate drept 
veritabile controale ecologice, dar ele sunt foarte utilizate pentru verificarea ra-
pidă a condiţiilor de  mediu. 

În toate ţările în care grupul BP îşi derulează activităţile există companii 
naţionale asociate, ca de exemplu SFBP, BP Brazilia, BP America. Aceste 
companii acţionează ca reprezentanţi ai intereselor grupului în diverse ţări. 

Rolul companiilor asociate este de a căuta ca grupul BP să fie reprezen-
tat în guvern şi în cadrul departamentului  "afacerilor publice" (administraţiei 
locale). Rolul "asociatului naţional" este înţeles ca fiind acela de a reprezenta o 
parte esenţială a  matricei direcţiei prin intermediul căruia grupul multinaţional 
BP este capabil să dezvolte obiectivele sale cu ajutorul organismelor naţionale 
cele mai potrivite în cadrul complexului internaţional. Se prevede ca rolul şi le-
găturile cu "asociaţii naţionali" să fie examinate în cadrul programului ecologic 
de întreprindere. 

În acelaşi timp, fiecare "asociat naţional" are propriile sale responsabili-
tăţi faţă de Oficiul Central al Corporaţiei (Corporate Head Office), care  are se-
diul în ţara unde se derulează activitatea şi în domeniul pentru care acesta 
constituie agentul naţional. În consecinţă se poate vorbi de existenţa unei poli-
tici asociate de protecţie a mediului. 

"Asociaţii" dirijează deci programe ecologice ce sunt similare celor dirija-
te de Oficiul Central al Corporaţiei (Corporate Head Office). Grupul BP este 
însărcinat să încurajeze "asociaţii naţionali" să iniţieze programe de monitoring. 
Deoarece în acest mod se majorează necesitatea utilizării programelor ecolo-
gice de întreprindere ar trebui să se diminueze numărul acestora şi în acelaşi 
timp va fi necesar să se ofere mai multă importanţă subiectelor tratate. 
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 Existenţa matricei direcţiei companiilor multinaţionale determină aplica-
rea şi conducerea conform fiecărei legislaţii naţionale ecologice, dificil de reali-
zat. În aceste condiţii apare ca evidentă necesitatea unei matrici ecologice in-
terne eficace, capabilă să o contrabalanseze pe cea dintâi. 

Asemenea programe ecologice demonstrează responsabilitatea grupului 
BP în procesul introducerii principiilor sale. 

Liniile directoare ale programelor ecologice ale grupului BP sunt repre-
zentate  de unsprezece domenii  de performanţă împărţite între direcţie şi pro-
blemele tehnice. Pentru fiecare domeniu de performanţă există un anumit nu-
măr de criterii de performanţă. Aceste criterii sunt alese în general într-un 
asemenea mod încât ele constituie mai degrabă o judecată profesională decât 
o abordare de tip "da-nu". Liniile directoare nu pot constitui substitutul unei 
echipe experimentate, care  efectuează un program ecologic. 

Programul ecologic este realizat prin intermediul interviurilor, inspecţiilor 
instalaţiilor sau prin examinarea documentelor. 

Toate domeniile de performanţă ecologică trebuie să fie acoperite într-un 
mod inteligibil, dar din cauza restricţiilor referitoare la timp este adesea imposi-
bil să se ia în considerare, de o manieră completă, toate domeniile tehnice. Se 
consideră că abordarea de bază trebuie să asigure: 

1. că toate domeniile privind performanţa în conducere (management) 
trebuie evaluate în totalitate în cadrul interviurilor şi că s-a examinat o 
documentaţie pertinentă; 

2. estimarea tuturor domeniilor de performanţă tehnică prin intermediul 
interviurilor, inspectării instalaţiilor şi examinarea documentelor. Se 
acceptă ideea că, în anumite cazuri; criteriile de performanţă nu vor fi 
examinate în adâncime. 

În mod normal, subiectele tehnice cărora trebuie să li se acorde o atenţie 
prioritară vor fi determinate înainte ca programul ecologic să înceapă, 
acceptându-se uneori o anumită flexibilitate. Ceea ce este cu adevărat esenţial 
este că toate domeniile de performanţă tehnică trebuie să fie evaluate conform 
cu aceleaşi criterii în timpul derulării programului ecologic. 

Este posibil ca informaţiile adunate privind domeniile tehnice să nu fie in-
teligibile în toate cazurile, dar, în general, ele vor servi drept un examen al sis-
temului de conducere (management) evaluat înaintea punctului 1. 

Programul ecologic are drept obiectiv principal asigurarea că procedurile 
de conducere şi dispoziţiile sunt corecte şi verificate pe cât posibil, iar că 
aceasta se reflectă în performanţele tehnice ale instalaţiei. 

 
Procedurile utilizate în timpul inspectării instalaţiilor 
Primul tip de procedură utilizat în timpul inspectării instalaţiilor este interviul. 
Interviurile cu membrii direcţiei sunt concentrate în mod normal asupra 

domeniilor de performanţă privind conducerea (1-4), iar interviurile cu şefii de in-
stalaţii şi personalul operaţional asupra domeniilor de performanţă tehnică (5-11). 
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În majoritatea cazurilor cel de-al doilea tip de interviu poate fi aplicat  în 

timpul inspectării instalaţiei. 
Inspecţiile instalaţiilor propriu-zise vor fi realizate cu prioritate în regiunile 

ce sunt subiecte de prejudicii ecologice  evidente (regiunile "critice" din punct 
de vedere ecologic). Se consideră adesea că este necesar să se inspecteze, 
de asemenea, şi alte regiuni pentru a se constata la faţa locului modul în care 
problemele ecologice sunt rezolvate "departe de sediul central". 

Experienţa practică a demonstrat, de asemenea, utilitatea vizitelor reali-
zate înaintea oricărei discuţii cu personalul de supraveghere, vizite prealabile 
ce oferă posibilitatea discutării mai profunde a problemelor observate pe teren. 
Dacă se consideră necesar, personalul poate fi reintervievat în timpul vizitei 
propriu-zise a instalaţiei. 

În ceea ce priveşte examinarea documentelor, unele trebuie să fie exa-
minate în detaliu, ca de exemplu: toate reglementările, permisele, datele de 
monitoring, planurile de urgenţă, documentele privind politica de protecţie a 
mediului. Chiar dacă nu este posibil să se examineze în profunzime toate do-
cumentele este necesar să se stabilească priorităţi şi eşantioane. În mod nor-
mal trebuie examinate următoarele tipuri de documente: rapoarte privind deşe-
urile, procedurile operaţionale, instrucţiunile permanente, procesele verbale ale 
comisiei: HSE (Health, Security, Environment), procesele verbale ale comitetu-
lui de direcţie, ordinea zilei, procedurile de menţinere, jurnalele, planurile ope-
raţionale, rapoartele privind incidentele ecologice etc. 

Echipa, care va aplica programul de protecţie a mediului, trebuie să in-
cludă persoane care au experienţă şi deţin competenţele profesionale necesa-
re pentru introducerea în practică a liniilor directoare ale programului ecologic 
şi care prezintă credibilitate în faţa direcţiei instalaţiei. Ea trebuie să fie capabi-
lă să păstreze echilibrul între comportamentul impus de realizarea unei anche-
te ecologice riguroase şi interferenţa adesea deranjantă cu operaţiunile realiza-
te în instalaţii. 

Se consideră că dimensiunea ideală a unei asemenea echipe este de 3-
4 persoane (număr ce este fixat în funcţie de dimensiunea instalaţiei); ea trebu-
ie să includă două persoane care au experienţă şi competenţă în domeniul 
ecologic şi o persoană sau mai multe, care să fie familiarizate cu tipul de ope-
raţiune ce reprezintă obiectul anchetei ecologice. 

Echipa nu trebuie să includă membrii ai personalului instalaţiei (care 
constituie subiectul unei anchete ecologice), dar este prevăzut ca instalaţia să 
numească un membru al personalului pentru a participa la toate amenajările 
cerute de pregătirea anchetei (de exemplu, aranjarea interviurilor, stabilirea 
care sunt instalaţiile ce reprezintă subiect de inspectare etc.). 

Programele ecologice reprezintă o parte integrată a "Environment 
Protection Management", în cadrul grupului BP. Acestea sunt conduse voluntar 
din nevoia de a dovedi opiniei publice că politica dusă de companie este co-
respunzătoare (şi inclusiv că aceasta este puternică). 
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Experienţa a demonstrat că recomandările programelor ecologice au fost 
respectate cu rapiditate, acest fapt având consecinţe la nivelul ameliorării con-
ştiinţei şi performanţelor ecologice ale direcţiei. 

Abordările programelor ecologice trebuie să fie flexibile şi adoptate pen-
tru a satisface specificitatea domeniului sau instalaţiei, care este subiect al unei 
anchete ecologice. Ele au tendinţa să evolueze şi să se adapteze noilor situaţii 
create în diverse domenii şi schimbărilor inevitabile care apar în cadrul proble-
maticii de protecţie a mediului înconjurător pe plan extern şi intern. 

 
Noţiunea de "contabilitate" în domeniul protecţiei mediului  
înconjurător în cadrul companiei Royal Dutch/Shell 
Această activitate de "contabilitate" în domeniul protecţiei mediului încon-

jurător deţine un loc foarte important în cadrul grupului Royal Dutch/Shell. Ea 
este apreciată ca o sarcină de mare responsabilitate, dar care reprezintă nu-
mai un element al abordării privind utilizarea contabilităţii în domeniul ecologic. 

Filosofia corespunzătoare este încorporată în "The Statement of General 
Business Principles for the Royal Dutch/Shell Group", care include această de-
claraţie: 

"Politica (adoptată în acest domeniu) companiei Shell este de a-şi con-
duce activitatea astfel încât să i se dea posibilitatea de a ţine cont în particular 
de sănătatea şi asigurarea funcţionarilor săi sau a altor persoane şi de a avea 
o justă opinie privind protecţia mediului. În procesul de introducere al unei 
asemenea politici, compania Shell se conformează cu exigenţele unei legislaţii 
pertinente, dar ea promite, de asemenea, de o manieră oportună măsuri pentru 
protecţia sănătăţii şi a securităţii mediului în ceea ce priveşte toate persoanele 
ce ar putea fi afectate direct sau indirect de activităţile derulate de ea". 

Aceste principii sunt expuse de o manieră mai detaliată în "Guideliness 
on Health, Safety and Environmental Conservation", care menţionează că prin-
tre alte exigenţe compania Shell are pe aceea de a utiliza "cele mai bune mo-
dalităţi disponibile" pentru a păstra calitatea aerului, apei şi solului şi pentru a 
apăra viaţa plantelor şi animalelor contra efectelor nocive ale operaţiilor sale şi 
pentru a minimiza toate prejudiciile ce pot apărea. 

Ideile enunţate până aici sunt întărite prin documente ce orientează con-
ducerea (managementului) de tip ecologic şi care  furnizează sfaturi practice 
privind modalitatea cea mai proprie  de realizare a obiectivelor de protecţie a 
mediului ca şi o schemă bine structurată şi comprehensivă concepută pentru 
evitarea efectelor inacceptabile asupra mediului provocate de produse sau 
operaţii. 

Utilizarea "contabilităţii" în domeniul protecţiei mediului este considerată 
drept o "procedură cheie", care este aplicată în timpul fazei operaţionale a acti-
vităţii. 

Grupul Royal/Shell îşi derulează activitatea în patru domenii principale: 
domeniul petrol şi gaze, domeniul chimic, metalurgie şi domeniul carbonifer. 
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Principalele activităţi sunt conduse de mai multe companii operaţionale 

cu sediul în peste 100 de ţări. Activităţile companiilor operaţionale sunt susţinu-
te de "Services Compagnies" care sunt localizate în Ţările de Jos şi Marea Bri-
tanie şi care furnizează indicaţii specializate şi servicii ce includ indicaţii din 
partea experţilor privind problemele ecologice. 

Este evident că exigenţele privind utilizarea contabilităţii în domeniul pro-
tecţiei mediului, în unităţi de o asemenea dimensiune, pot varia şi în consecinţă 
nu este posibil să se realizeze o descriere completă. În orice caz, principiile şi 
abordarea generală  sunt comune tuturor situaţiilor ce sunt prezentate în conti-
nuare. 

 
Dezvoltarea contabilităţii în domeniul protecţiei mediului  
în cadrul grupului Royal/Shell 
Deşi termenul de "contabilitate ecologică" este mult utilizat în prezent, 

este important să se insiste asupra faptului că nu este vorba de un nou con-
cept. 

De mai mulţi ani, în cadrul companiei amintite, s-au utilizat mai multe 
forme de evaluare ale performanţei ecologice ca o parte a managementului în 
domeniul protecţiei mediului. 

Acest obicei a devenit din ce  în ce mai sistematic şi standardizat, iar va-
loarea sa drept instrument de conducere a devenit tot mai recunoscută. Pentru 
a cita câteva exemple în cadrul grupului: programul ecologic intitulat "Health, 
Safety and Environment" (Sănătate, Securitate, Mediu) privind formularea pro-
duselor agrochimice şi reechiparea instalaţiilor a fost condus pe baze de rutină 
în lumea  întreagă de câţiva ani; programele de protecţie a mediului în dome-
niul exploatării petrolului şi gazelor  şi în domeniul producţiei se derulează pe 
un ciclu de trei ani, iar programul ecologic HSE este utilizat cu regularitate în 
sectorul care fabrică produse chimice. 

Natura instalaţiilor, ce sunt subiect al unui program ecologic, poate varia 
foarte mult: de la activităţi reduse ca amploare (de exemplu, un terminal gazi-
fer, un depozit de stocare pentru lubrefianţi, o instalaţie de formare, o staţie 
service) şi până la operaţii pe scară largă (de exemplu, activităţile unei mari 
companii, care derulează o activitate  de exploatare şi de producţie în domeniul 
petrol şi gaze, un complex petrochimic, o rafinărie). 

Se constată, că în ciuda faptului că principiile de bază rămân aceleaşi, 
programele diferă între ele conform obiectivelor propuse şi tipurilor de instalaţii. 

Fiecare companie, care face parte din grupul Shell,  poate întreprinde 
separat programe ecologice interne, relativ frecvent (de exemplu, anual) utili-
zând personal local. Aceste programe sunt completate prin programe ecologi-
ce extensive, care pretind utilizarea fie a personalului aparţinând altor instalaţii, 
fie a personalului aparţinând "Serviciilor Companiei" (pe o perioadă mai mare 
de 3-5 ani). 
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Definiţia programelor de protecţie a mediului şi a beneficiilor  
potenţiale  
Nu există o definiţie universal acceptată privind programele ecologice, 

dar sunt utilizaţi mai mulţi termeni pentru descrierea acestui concept. 
Se consideră că tipul de contabilitate ecologică utilizat în cadrul compa-

niei Shell corespunde pe deplin definiţiei adoptate de Camera Internaţională de 
Comerţ (International Chamber of Commerce). Se estimează, de asemenea, 
drept esenţial ca utilizarea contabilităţii ecologice să fie interpretată drept o 
responsabilitate voluntară a companiei, iar raportul ecologic să fie furnizat di-
recţiei companiei în funcţie de obiective şi intenţii. 

Beneficiul principal, care se degajă din utilizarea contabilităţii în domeniul 
protecţiei mediului, este acela de a putea indica la timp dacă măsurile ecologi-
ce sunt satisfăcătoare şi dacă ele pot ajuta şi furniza dovezi în conformitate cu 
politica companiei şi cu legile şi reglementările sale. Un avantaj insolit pentru 
companie îl reprezintă în mod natural posibilitatea de a reduce expunerea la 
litigii sau riscuri. 

Experienţa în cadrul companiei Shell a demonstrat că programele ecolo-
gice pot produce de asemenea şi alte beneficii, ca de exemplu: 

− majorarea conştiinţei privind importanţa aplicării unei politici ecologice 
şi a responsabilităţilor cerute de aceasta; 

− furnizarea unor ocazii pentru direcţie de a acorda credit (în sensul de 
crezare) performanţelor ecologice realizate; 

− identificarea costului potenţial al economiilor ca, de exemplu, al celor 
provocate de reducerea cantităţii de deşeuri; 

− furnizarea unei baze de date aduse la zi, care poate fi utilizată pentru 
ajutorarea procesului decizional atunci când este vorba să se între-
prindă modificări ale instalaţiei etc. sau pentru cazurile de urgenţă; 

− evaluarea programelor de formare şi furnizarea de informaţii, care pot 
fi utilizate în procesul formării personalului. 

 
Abordarea generală privind politica de protecţie a mediului  
în cadrul grupului Royal/Shell 
Cele trei etape esenţiale în utilizarea procedurii de "contabilitate" ecolo-

gică în viziunea acestei companii sunt: 
− acumularea informaţiilor; 
− evaluarea informaţiilor adunate; 
− formularea concluziilor, care include identificarea aspectelor necesi-

tând o ameliorare. 
Aspectele  acoperite includ politica şi planificarea, organizarea probleme-

lor ecologice, conştiinţa ecologică şi activitatea de formare, performanţa şi exi-
genţele privind controlul echipamentului, procedurile de monitoring, legăturile şi 
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comunicările în cadrul companiei sau în exterior ca şi cel mai neînsemnat efect 
asupra mediului din jurul instalaţiei. 

Experienţa practică a demonstrat că anumiţi factori au o importanţă pre-
ponderentă  dacă se aşteaptă veritabile beneficii ale utilizării contabilităţii eco-
logice. De exemplu, echipa "ecologică" trebuie să fie selecţionată astfel încât 
să asigure obiectivitate şi competenţă profesională.  În timpul celor mai impor-
tante programe ecologice dirijate de compania Shell, s-a considerat drept 
avantajoasă includerea unui reprezentant venind din instalaţia ce constituie 
subiectul unui program ecologic, dar este esenţial să se asigure faptul că, 
echipa este suficient de "detaşată" pentru a furniza un punct de vedere obiec-
tiv. Este, de asemenea, necesar ca procedurile utilizate să fie bine definite, sis-
tematice, bine cunoscute şi bine înţelese de toate persoanele vizate. Persona-
lul trebuie să fie bine informat în ceea ce priveşte obiectivele şi amplasarea 
programului ecologic. 

Programul de  protecţie a mediului trebuie să fie convenabil documentat 
şi prezentat drept raport scris, concentrat asupra faptelor obiective şi redactat 
în termenul prevăzut. 

Toate evaluările performanţelor sunt realizate corespunzător prin aplica-
rea unor măsuri cantitative obiective şi prin comparaţii cu normele de referinţă. 

Pentru evaluarea performanţei ecologice au fost sugerate mai multe 
norme (modalităţi de cuantificare a prejudiciului) cum ar fi, cantitatea şi natura 
deşeurilor produse, nivelurile emisiilor şi efluenţilor, numărul de persoane 
(membrii  personalului), care şi-au însuşit o formaţie în domeniul protecţiei me-
diului înconjurător. 

O preocupare foarte importantă în cadrul grupului companiilor Royal 
Dutch/Shell este cea privind gradul de comparabilitate şi consistenţa abordării. 
Au fost utilizate mai multe metode pentru favorizarea acesteia, printre care 
adoptarea, pe cât posibil, a procedurilor conforme cu normele, schimbări între 
membrii echipei "ecologice" şi introducerea experţilor, care au o bogată experi-
enţă profesională. 

În final, valoarea programului ecologic depinde în primul rând de capaci-
tatea de exploatare a diverselor puncte relevate şi de recomandările produse. 

Acest proces poate fi facilitat de dezvoltarea unui plan de acţiune ecolo-
gică, care include cele mai importante aspecte. 

Se accentuează puternic asupra nevoii de manifestare a unei anumite 
flexibilităţi privind detaliile specifice ale unui program ecologic în raport cu cir-
cumstanţele particulare. 

De îndată  ce direcţia unei companii se decide să aplice un program eco-
logic avem nevoie să identificăm mai întâi directorul echipei, iar apoi să se de-
finească termenul de referinţă şi obiectivul programului ecologic, în timpul dis-
cuţiilor cu directorul echipei. Cea de-a treia fază este reprezentată prin forma-
rea echipei ecologice propriu-zise, capabile să realizeze obiectivele conforme 
cu programul de protecţie a mediului înconjurător. 
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De obicei în cadrul programelor ecologice de amploare echipa va fi alcă-
tuită prin contribuţia diverselor departamente ale grupului Royal Dutch/Shell 
pentru a da posibilitatea realizării unei veritabile expertize în domeniile ecologi-
ce generale (politică, reglementări, conducere ecologică), în domeniile specifi-
ce expertizei mediului (ecologic, toxicologie ecologică, evoluţia şi comporta-
mentul potenţialilor contaminaţi, suprapresiunile tehnologice şi aspectele ope-
raţionale). 

Numărul de persoane, care  compun echipa "ecologică", poate varia în-
tre 4 şi 8, în funcţie de  complexitatea şi dimensiunea instalaţiei, care este obi-
ectul unei expertize. 

Etapa următoare constă în reunirea tuturor informaţiilor. 
În general, instalaţia poate furniza o informaţie complementară în legătu-

ră cu natura operaţiunilor şi consideraţiilor ecologice pertinente privind progra-
mul ecologic. 

Este preferabil ca, ansamblul informaţiilor reunite pe teren, să fie pus la 
dispoziţia echipei ecologice câteva săptămâni înainte de vizita propriu-zisă a 
instalaţiei. 

Nu există îndoieli privind faptul că nivelul şi calitatea informaţiilor prelimi-
nare pot influenţa puternic eficienţa muncii echipei "ecologice". 

Pe baza informaţiilor disponibile, echipa "ecologică" poate identifica prin-
cipalele sectoare, care sunt subiect al unei expertize, în domeniul  protecţiei 
mediului, poate dezvolta un program corespunzător şi aloca sarcini specifice 
membrilor echipei. 

Cu  ocazia unei expertize ecologice efectuate în cadrul unei instalaţii, di-
recţia trebuie să informeze la timp toţi angajaţii privind obiectivele acesteia şi 
să furnizeze informaţii complementare, pentru fiecare obiectiv. 

Durata vizitei propriu-zise, ocazionată de efectuarea unei expertize eco-
logice în cadrul unei instalaţii, depinde de obiectivul acesteia, de amploarea şi 
complexitatea operaţiei şi a numărului de persoane, care fac parte din echipa 
"ecologică" şi poate varia între o zi şi câteva săptămâni. Elementele cele mai 
importante ale vizitei le reprezintă inspectarea instalaţiilor şi interviurile perso-
nalului. 

Vizita începe în general cu o reuniune "de demarare", care se ţine în 
prezenţa directorului general al instalaţiei şi a echipei "ecologice" în scopul 
confirmării obiectivelor şi procedurilor şi pentru a regla eventualele probleme 
excepţionale. 

În conformitate cu programul de protecţie a mediului adoptat, echipa va 
vizita instalaţiile vizate de aceasta şi împrejurimile sale şi va conduce interviuri 
cu personalul. 

Selectarea personalului pentru interviu trebuie să ofere o imagine trans-
versală corespunzătoare a tuturor operaţiunilor şi procedurilor realizate în in-
stalaţie. Interviurile trebuie să includă toate categoriile de personal care lucrea-
ză în cele mai semnificative departamente. În general, se apreciază că este 
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eficace să se conducă interviurile în conformitate cu protocolul convenit mai 
înainte, utilizându-se o listă de control. 

Se consideră drept important ca echipa ecologică să pregătească o pri-
mă formă a raportului său în timpul vizitei şi ca aceasta să-şi prezinte concluzii-
le şi toate recomandările privind sectorul, care presupun o atenţie sporită, în 
cadrul unei discuţii finale "categorice" cu directorul general al companiei, înain-
te ca instituţia ce reprezintă subiect al unei expertize ecologice să fie părăsită. 

Echipa "ecologică" este obligată să redacteze raportul său final privind 
concluziile inspecţiei sale în decursul unei luni. Raportul trebuie să fie terminat 
cât mai repede posibil. Pe baza acestui raport direcţia instalaţiei (asistată de 
echipa "ecologică" corespunzătoare) trebuie să conceapă planul de protecţie a 
mediului şi să redacteze concluziile. În ciuda faptului că, acest concept de 
"contabilitate" ecologică poate încă să evolueze şi să se dezvolte, experienţa 
câştigată în acest domeniu, în cadrul companiei Royal Dutch/Shell, i-a demon-
strat deja importanţa şi valoarea. 

 
Noţiunea de "contabilitate în domeniul protecţiei mediului  
înconjurător" în cadrul companiei Ciba-Geigy 
Conform specialiştilor acestei companii un concept global privind protec-

ţia mediului înconjurător trebuie să conţină metode de conducere adecvate. 
Atenţia şi problemele presupuse de utilizarea acestuia trebuie să fie aceleaşi 
ca pentru oricare alt domeniu, deoarece protecţia ecologică reprezintă un as-
pect important al strategiei pe termen lung al unei întreprinderi. 

Sarcinile direcţiei în domeniul protecţiei mediului sunt de a: 
− defini obiectivele şi responsabilităţile; 
− promova mijloacele, care permit atingerea acestor scopuri; 
− efectua controale pentru verificarea progreselor obţinute. 
Utilizarea "contabilităţii" ecologice permite verificarea rezultatelor pe pla-

nul protecţiei mediului înconjurător. Trebuie subliniat faptul că ea permite, de 
asemenea, identificarea problemelor şi incitarea la acţiuni colective necesare 
pentru atingerea obiectivelor fixate de întreprindere. 

În domeniul protecţiei mediului înconjurător atingerea scopurilor trebuie 
limitată la obţinerea conformităţii cu legile în vigoare în diverse ţări. 

În acelaşi timp asemenea obiective trebuie să se extindă în afara limite-
lor legale, întreprinderea estimând că sunt necesare cele mai stricte măsuri. În 
cadrul companiei  Ciba-Geigy, atât în filialele lor elveţiene cât şi în cele străine, 
obiectivele ecologice includ în mod egal, în afară de respectarea legislaţiei, 
domeniile ce nu sunt luate în considerare de legi ca de exemplu, gestiunea şi 
bazele de date adecvate. "Contabilitatea ecologică" a fost instituită în cadrul 
companiei Ciba-Geigy, în anul 1981. De remarcat faptul că această companie 
se află printre primele companii care au recurs la aplicarea acestei metode. 

"Contabilitatea ecologică" este utilizată pentru protecţia mediului înconju-
rător în instalaţiile care funcţionează în Elveţia ca şi în instalaţiile ce aparţin 
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companiei Ciba-Geigy, dar sunt localizate în alte ţări cu excepţia Statelor Unite 
în care din raţiuni legislative acest tip de contabilitate a fost adaptată situaţiei 
specifice americane. 

"Contabilitatea ecologică" aplicată de către această companie satisface 
mai mult decât conformităţile legislative. Punctele principale sunt: 

− conformitatea legislativă; 
− conformitatea cu  normele interne ale companiei Ciba-Geigy; 
− o direcţie ecologică adecvată; 
− introducerea problemelor ecologice în cadrul procedurilor prevăzute; 
− eficacitatea măsurilor de control al poluării. 
Echipa "ecologică" este organizată independent, astfel încât ea nu este 

obligată să livreze un raport direcţiei instalaţiei. 
Raportul ecologic este totdeauna efectuat cu ajutorul unui specialist în 

domeniul protecţiei mediului aparţinând instalaţiei vizate. Discuţiile se derulea-
ză direct cu personalul şi direcţia producţiei, laboratoarelor, magazinelor etc. 
De obicei, o echipă formată din doi specialişti în domeniul protecţiei lucrează 
împreună în instalaţie timp de două săptămâni. 

În general, un raport ecologic în cadrul unei instalaţii cuprinde discuţiile 
referitoare la anchetă şi se termină printr-o reuniune între  direcţia instalaţiei şi 
echipa "ecologică". În cadrul acestei întâlniri concluziile raportului sunt discuta-
te şi sunt luate contramăsurile necesare. Raportul final include toate măsurile 
necesare şi toate rezultatele punând în evidenţă deviaţiile importante. Raportul 
ajunge în continuare la direcţie şi formează baza acţiunilor corective. Compa-
nia a instalat, de asemenea, un sistem care permite luarea în considerare a 
rapoartelor precedente. 

 
Noţiunea  de "contabilitate" în domeniul protecţiei mediului 
înconjurător în cadrul companiei Rhône-Poulenc 
În ultimii ani s-a acordat o mare atenţie "programelor ecologice", ca me-

todă  de estimare a protecţiei mediului înconjurător în cadrul instalaţiilor indus-
triale. 

"Contabilitatea" ecologică reprezintă un instrument foarte important în 
activitatea de planificare şi de direcţionare a protecţiei mediului, dar este impor-
tant să fie luată în considerare numai ca o parte (foarte importantă în acelaşi 
timp) a politicii de conducere. 

Adesea această noţiune poate avea diverse semnificaţii şi din această 
cauză se va încerca în continuare să se ia în considerare toate aspectele con-
trolului de calitate în domeniul protecţiei mediului. 

În cadrul companiei Rhône-Poulenc, protecţia ecologică se concentrează  
asupra a trei puncte esenţiale. 

1. Diminuarea cantităţii de deşeuri prin intermediul dezvoltării tehnologii-
lor "curate" şi al reciclării subproduselor. 
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2. Existenţa unei conduceri conştiente de importanţa eliminării deşeurilor 

şi a controlului incidentelor. 
3. Dezvoltarea informării, în acelaşi timp, a funcţionarilor companiei şi a 

opiniei publice. 
Un control de bună calitate trebuie să ţină cont de introducerea cores-

punzătoare a acestor trei linii directoare în toate operaţiile efectuate în numele 
companiei Rhône-Poulenc. 

Aplicarea acestei politici de protecţie a mediului depinde foarte mult de 
existenţa unui sistem de prevenire eficace. 

 
Noi investiţii 
Compania Rhône-Poulenc consideră că este mult mai dificil să se ameli-

oreze calitatea mediului înconjurător al instalaţiilor asigurându-se că orice nouă 
investiţie include toate măsurile adecvate pentru reducerea poluării, în confor-
mitate cu politica regională aplicată. 

Acesta este motivul pentru care preşedintele companiei Rhône-Poulenc 
a acordat mandat pentru ca orice investiţie să fie supervizată de către o echipă 
particulară aparţinând Delegaţiei pentru Departamentul Mediu. Această delega-
ţie, care face parte din Consiliul General pentru Calitate, Securitate şi Mediu 
este responsabilă cu toate problemele privind protecţia mediului în cadrul ope-
raţiilor la scară mondială pe care compania Rhône- Poulenc le realizează şi 
redactează raportul său pe lângă vicepreşedintele executivului. 

În fapt, nici o investiţie nu poate fi aprobată nici de către Directorul Gene-
ral al Diviziei (există 7 divizii în cadrul companiei Rhône-Poulenc), nici de către 
vicepreşedintele grupului, căci aceasta depinde ca nivel (volum) de reuşita 
programului ecologic întreprins de Delegaţia pentru Departamentul Mediu.În 
practica actuală a companiei Rhone-Poulenc noţiunea de "contabilitate ecolo-
gică" se aplică reviziilor realizate înainte de aprobarea finală a oricărui proiect 
de investiţie. 

Trebuie adăugat că, toate proiectele sunt supuse unei revizii, indiferent 
de volumul capitalului presupus sau de impactul acestora asupra mediului. Es-
te sarcina Delegaţiei pentru Departamentul Mediu şi nu cea a instalaţiei de a 
decide care vor fi consecinţele asupra mediului. 

Această practică a fost utilizată câţiva ani, iar atitudinea de respingere 
iniţială arătată de câteva departamente (pretextându-se că utilizarea acestei 
practici ar putea întârzia aprobarea finală a investiţiilor importante) a dispărut. 
Astfel, Delegaţia pentru Departamentul Mediu a executat întotdeauna într- o 
asemenea manieră această sarcină încât nici o întârzire privind aprobarea fina-
lă nu poate fi atribuită utilizării "contabilităţii ecologice". 

În consecinţă celelalte departamente au descoperit avantajele prevenirii 
supraprotecţionismului, chiar în cazul unei activităţi de protecţie a mediului. 

Această revizie a fost executată numai atunci când investiţia a fost finali-
zată, dar se întâmplă tot mai frecvent ca instalaţiile să consulte  delegaţia pen-
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tru Departamentul Mediu din primele faze ale proiectului, deoarece acestea nu 
doresc ca proiectul lor să fie refuzat la sfârşit sau să fie obligate să  întreprindă 
multe modificări. Acest comportament dovedeşte că a fost acceptată "contabili-
tatea ecologică" drept procedură, dar acest fapt majorează responsabilităţile 
Delegaţiei pentru Departamentul Mediu. 

În realitate foarte puţine proiecte au fost complet refuzate, specialiştii, ca-
re realizează un proiect oarecare, fiind conştienţi că proiectul lor poate fi în final 
subiect al unor revizuiri din punct de vedere ecologic, motiv pentru care  sunt 
mai atenţi de la început. 

Majoritatea reviziilor finale conţin remarci privind câteva subiecte, aşa 
numite "subiecte dificile", iar aprobarea finală este acordată numai atunci când 
aceste remarci sunt luate în considerare în ultima fază a proiectului. 

În decursul anului 1988 au fost efectuate 160 de programe ecologice, di-
rijate de către Delegaţia pentru Departamentul Mediu. Ele au fost executate 
ţinând cont de reglementările existente, dar şi de normele interne ale compani-
ei, de aprecierea (verdictul) persoanei care a condus programul şi discuţiile cu 
specialiştii, în cursul vizitei, care au conceput proiectul şi cu viitorul personal 
operaţional al instalaţiei. 

Programele ecologice ale noilor investiţii includ aspectele cronice şi ac-
cidentale şi ele sunt realizate împreună ca un "program de securitate", care 
priveşte protecţia personalului. 

 
Operaţiunile efectuate 
Drept etapă preliminară este important să se realizeze faptul că aplicarea 

"contabilităţii ecologice" în cadrul noilor proiecte constituie adesea o ocazie po-
trivită de a se revizui conformitatea ecologică a echipamentului existent cu cea 
a noilor investiţii ce vor fi încorporate. Adesea raportul privind noile investiţii 
conţine observaţii privind starea accesului în instalaţii, fapt ce poate influenţa 
obţinerea aprobării finale. 

Se cunosc trei tipuri de revizii ce pot fi realizate în cadrul operaţiunilor 
existente: 

− programele ecologice pentru instalaţii specifice. Ele sunt efectua-
te respectându-se normele interne ale instalaţiilor (de exemplu, în ca-
zul depozitelor, al rezervoarelor de clor). 

O echipă compusă din două persoane este trimisă pe teren pentru a pu-
ne bazele lucrărilor. La sfârşitul vizitei lor are loc o reuniune cu directorul insta-
laţiei în scopul discutării imediate a introducerii măsurilor necesare. 

Raportul complet, conţinând o listă detaliată şi calendarul pentru îndepli-
nirea măsurilor, este redactat în scris, pentru lucrările de a doua zi; 

− revizia gradului de securitate a instalaţiilor de producţie. Acest tip 
de revizie este obligatoriu pentru instalaţiile care se găsesc pe lista "Di-
rectivelor", dar ea poate fi, de asemenea, realizată în cadrul instalaţiilor 
similare din alte ţări şi din instalaţiile ce nu se găsesc în "Directive". 
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Revizia este condusă în conformitate cu o metodă originală (proprie 

companiei Rhône-Poulenc) de către o echipă multidisciplinară (engineering-
protecţia mediului, ingineri) constituită astfel încât să asigure securitatea opera-
ţiilor ce sunt efectuate în alte instalaţii. Se redactează rapoarte pentru toate 
situaţiile constatate. Numărul de rapoarte necesare este cuprins între unu şi 
trei, în conformitate cu opinia generală a echipei. Primul este redactat în situaţi-
ile nedorite, care necesită o acţiune (îmbunătăţire) imediată. Cel de-al doilea 
este consacrat situaţiilor ce pot fi îmbunătăţite într-un viitor apropiat. Cel de-al 
treilea este dedicat situaţiilor "acceptabile". Îmbunătăţirile pot include noi pro-
ceduri sau noi investiţii. 

Durata reviziei depinde de dimensiunea instalaţiei şi variază între două şi 
zece zile. Concluziile preliminare sunt prezentate directorului instalaţiei la sfâr-
şitul vizitei; 

− vizitele în instalaţii. Instalaţiile care aparţin companiei Rhône-Poulenc 
sunt vizitate periodic de către o echipă sosită din partea Delegaţiei 
pentru Mediu în scopul evaluării situaţiei actuale şi a practicilor de 
protecţie a mediului. Toate aspectele negative de protecţie a mediului, 
care sunt cronice sau accidentale, sunt revizuite în conformitate cu o 
listă de control. Planul de protecţie a mediului al instalaţiei este revi-
zuit cu această ocazie, iar noile echipamente instalate sunt vizitate şi 
controlate cu prioritate. 

Obiectivele considerate includ: emisiile apoase şi gazoase; conformita-
tea cu permisele; analiza emisiilor potenţiale; apele subterane; tratamentul de-
şeurilor; întreprinderile străine; depozitele; planul de urgenţă; programele de 
antrenament; cheltuieli şi investiţii. 

Acest tip de vizită poate fi considerat destul de apropiat de noţiunea de 
"contabilitate ecologică", descrisă în alte documente, fără să aibă însă intenţia 
de a prezenta caracteristicile uzuale ale unei astfel de noţiuni. 

Trebuie adăugat faptul că realizarea controlului calităţii mediului înconju-
rător efectuat de către compania Rhone-Poulenc trebuie să fie eficace, acesta 
presupunând pe de o parte cheltuieli anuale care depăşesc 1,5 miliarde FF, iar 
pe de altă parte trebuie arătat că eficacitatea utilizării tuturor instrumentelor 
presupuse depinde de calitatea legăturilor stabilite între Delegaţia pentru Me-
diu şi directorii responsabili cu funcţionarea instalaţiilor. 

 
Concluzii 
În cadrul capitolelor 2 şi 4 s-a încercat să se evidenţieze raţiunile pentru 

care, de o manieră generală, instrumentele economice pot deveni un element 
important al politicilor de protecţie a mediului, drept complement al reglementă-
rilor directe. 

Astfel, în capitolul 3 (prima parte) se amintesc diversele tipuri de instru-
mente utilizate în cadrul activităţii de protecţia mediului, iar în capitolul 3 (par-
tea a doua) caracteristicile instrumentelor economice: avantaje, aplicare, limite. 
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Recurgerea tot mai frecventă la utilizarea instrumentelor economice 
permite evaluarea experienţelor întreprinse în diverse ţări şi redactarea unui 
bilanţ. În acest mod este posibil să se promoveze o percepere comună a in-
strumentelor economice, a naturii, finalităţii şi funcţionării lor, să fie ajutate di-
versele ţări în aplicarea instrumentelor economice, în facilitarea, dacă este ca-
zul, a unei acţiuni concertate la nivel internaţional. 

S-a încercat, de asemenea, prezentarea modalităţii prin care utilizarea 
acestor instrumente poate să influenţeze costurile şi avantajele diverselor opţi-
uni ce se oferă agenţilor economici şi poate modifica comportamentul acestora 
într-o direcţie favorabilă mediului înconjurător. 

S-au trecut, de asemenea, în revistă principalele tipuri de instrumente 
economice utilizate în ţările OCDE: redevenţele şi ajutoarele financiare, siste-
mele de consignaţie, crearea pieţelor, incitările financiare privind realizarea 
conformităţii, încercându-se evidenţierea avantajelor şi limitelor acestora. 

În finalul celei de a doua părţi a capitolului  3 sunt prezentate câteva 
consecinţe economice legate de utilizarea practică a instrumentelor economice. 

Capitolul 4 expune printre altele noua noţiune (concept), aşa-numita 
"contabilitate ecologică" şi modul în care este aceasta înţeleasă în cadrul poli-
ticilor de protecţie a mediului, din diverse perspective: cea a unui organism in-
ternaţional, cea a agenţiilor naţionale de protecţie sau a companiilor industriale. 

Exemplele prezentate, în cadrul acestui capitol, evidenţiază faptul că în 
decursul ultimilor ani conceptul şi practica conducerii (managementului) ecolo-
gice s-au dezvoltat rapid în cadrul industriei. 

Principala concluzie, care rezultă din aplicarea practică a contabilităţii în 
domeniul protecţiei mediului la diverse niveluri este aceea că gestiunea ecolo-
gică îşi propune în general să promoveze un ansamblu de proceduri structura-
le, care garantează că produsele şi activităţile unei întreprinderi sunt compatibi-
le cu protecţia mediului. Pentru întreprinderile industriale, contabilitatea ecolo-
gică apare deci ca un demers complementar privind luarea directă în conside-
rare a semnalelor pieţei, ce încorporează taxele sau redevenţele de protecţie a 
mediului. 

4.2. Politici de protecţie a mediului înconjurător la nivel  
de întreprindere - studii de caz 

Politici de protecţie a mediului înconjurător la nivel  
de întreprindere în S.U.A. 
În volumul total de investiţii al firmelor americane un procent de 2,2% a 

fost alocat în anul 1987 pentru efectuarea unor cheltuieli legate de protecţia 
mediului. Procente cu mult peste medie se înregistrează în cazul industriei 
chimice (7,4%), siderurgice (6,9%), industriei de prelucrare a ţiţeiului (5,7%) şi 
electroenergeticii. Semnificative asupra diferenţierilor considerabile în ceea ce 
priveşte procentul de investiţii pentru protecţia mediului existent în diferitele 
sectoare de activitate sunt datele din tabelul nr. 4. 
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În totalul cheltuielilor de protecţie a mediului înconjurător, de 8,5 miliarde 

dolari, efectuate, conform estimărilor, de firmele americane, în anul 1987, pe 
primul loc s-au situat cheltuielile pentru protecţia spaţiului atmosferic (3,4 mili-
arde dolari) urmate de cheltuielile pentru protecţia rezervoarelor de apă (3,1 
miliarde dolari) şi cheltuielile pentru protecţia mediului de deşeurile solide (2 
miliarde dolari). Şi în acest caz, aşa cum evidenţiază datele din tabelul nr. 5, 
situaţia prezintă diferenţieri majore de la un sector de activitate la altul. Astfel, 
dacă în cazul electroenergeticii cheltuielile pentru protecţia spaţiului atmosferic 
au o pondere de circa 2/3 în cheltuielile totale ale acestei ramuri destinate pro-
tecţiei mediului, în cazul industriei chimice ponderea principală (40%) este de-
ţinută de cheltuielile pentru protecţia resurselor de apă, situaţie care este simi-
lară cu aceea din întreprinderile siderurgice (50%) sau din electrotehnică 
(60%). Se evidenţiază, de asemenea, că volumul absolut cel mai ridicat al 
cheltuielilor de protecţie a mediului se înregistrează pe ansamblul întreprinderi-
lor electroenergetice (1,68 miliarde dolari) urmate de întreprinderile  din indus-
tria chimică (1,35 miliarde dolari), industria de prelucrare a ţiţeiului (1 miliarde 
dolari), construcţia generală de maşini (510 milioane dolari) şi industria celulo-
zei  şi hârtiei (486 milioane dolari). 

Conform estimărilor Consiliului de Protecţie a Resurselor Naturale circa 
70-90% din întrepriderile industriale americane respectă reglementările stabili-
te, privind protecţia mediului înconjurător, dar spaţiul atmosferic al S.U.A. con-
tinuă să fie puternic poluat. În anul 1986 lucrările producătorilor americani de 
echipamente industriale destinate combaterii poluării aerului s-au redus cu 
18,4%, comparativ cu anul precedent la un nivel de 629 milioane dolari, porto-
foliul de comenzi a scăzut cu 19,5%, în timp ce intrările de comenzi s-au majo-
rat cu 4,2%. Datele din tabelul nr. 6 evidenţiază că pe primul loc în totalul livră-
rilor efectuate în anul 1986 s-au situat filtrele electrostatice (169 milioane do-
lari), urmate de sistemele de desulfurare (165 milioane dolari) şi de filtrele de 
pânză (159 milioane dolari). În ceea ce priveşte portofoliul de comenzi deţinut 
la finele anului 1986, pe primul loc la mare distanţă se situau sistemele de de-
sulfurare (366 milioane dolari) urmate de filtrele electrostatice şi filtrele de pân-
ză (102 milioane dolari). 

Tabelul nr. 4 

Ponderea cheltuielilor pentru protecţia mediului în volumul  
total de investiţii al firmelor americane 

- în % din total - 
Sectorul de activitate 1986 1987a) 1988a) 

Total 2,3 2,2 2,0 
a) Industria prelucrătoare 3,2 3,6 3,7 
- ramuri producătoare de mărfuri de folosinţă îndelungată 2,9 3,1 2,9 
- siderurgie 5,4 6,9 6,3 
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Sectorul de activitate 1986 1987a) 1988a) 
- metalurgie neferoasă 1,2 1,1 1,0 
- electrotehnică 2,3 1,5 1,3 
- construcţia generală de maşini 3,0 3,5 4,2 
- industria de autoturisme 2,7 3,2 1,8 
- industria aerospaţială 5,5 5,4 2,3 
- producţia de articole din metal 2,5 3,3 2,6 
- producţia de aparatură 2,4 3,5 5,4 
- producţia de articole din argilă şi sticlă 4,6 3,7 5,6 
- alte ramuri 2,0 2,6 2,2 
- ramuri producătoare de mărfuri de utilizare pe termen scurt 3,6 4,1 4,6 
- industria chimică 5,7 7,4 6,9 
- industria celulozei şi hârtiei 4,4 5,3 4,9 
- industria cauciucului 4,3 4,3 4,4 
- industria de prelucrare a ţiţeiului 5,5 5,7 7,3 
- industria alimentară 0,4 0,4 0,4 
- industria textilă 3,2 3,1 2,5 
- alte ramuri 0,2 0,1 0,2 
b) Industria extractivă 3,6 3,5 0,5 
c) Transporturi feroviare 0,9 0,9 0,8 
d) Transporturi aeriene 2,6 2,4 2,4 
e) Alte tipuri de transport 1,3 1,4 1,4 
f) Electroenergetică 7,8 5,3 4,4 
g) Aprovizionarea cu gaze 0,5 0,2 0,3 
h) Comunicaţii 1,2 1,3 1,3 
i) Întreprinderi comerciale, bănci  
şi societăţi de asigurare 

0,2 0,3 0,2 

a) estimări. 

Tabelul nr. 5 

Cheltuielile firmelor americane pentru protecţia mediului 
- milioane dolari - 

Sectorul de activitate 1986 
Total I II III 

1987
To-
tal 

I II III 

TOTAL 8 653 3601 3444 1608 8499 3387 3083 2029 
a) Industria prelucrătoare 4 613 1831 1903 879 5289 1862 2128 1299 
- ramuri producătoare de mărfuri de 

folosinţă îndelungată 1 987 746 792 449 2219 681 912 626 

- siderurgie 182 47 103 32 276 54 136 86 
- metalurgie neferoasă 24 18 5 1 24 22 1 2 
- electrotehnică 321 111 125 85 213 25 120 68 
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Sectorul de activitate 1986 
Total I II III 

1987
To-
tal 

I II III 

- construcţia generală de maşini 406 69 249 88 510 134 280 97 
- industria de automobile 373 252 74 47 400 154 94 154 
- industria aerospaţială 207 60 106 41 221 56 92 73 
- producţia de articole din metal 100 29 35 37 114 25 58 31 
- producţia de aparatură   58 20 33 6 94 32 50 11 
- producţia de articole din argilă şi sticlă 145 89 19 37 118 65 33 20 
- alte ramuri 171 51 44 76 250 115 50 84 
- ramuri producătoare de mărfuri de 

utilizare pe termen scurt 2626 1085 1111 430 3070 1181 1216 673 

- industria chimică 956 320 440 196 1354 438 535 381 
- industria celulozei şi hârtiei 384 161 145 79 484 196 177 111 
- industria cauciucului 169 105 36 28 127 77 27 24 
- industria de prelucrare a ţiţeiului 1000 459 431 111 987 427 431 130 
- industria alimentară 42 21 21 0 40 20 20 0 
- industria textilă   53 19 23 10 55 22 11 21 
- alte ramuri   21 15 6 0 22 15 7 0 
     b) industria extractivă 400 178 191 31 392 181 184 27 
c) transporturi feroviare   61 43 14 4 63 43 16 4 
d) transporturi aeriene 162 50 63 50 198 58 83 58 
e) alte tipuri de transport   78 6 39 33 73 7 30 37 
f) electroenergetica 2638 1310 959 368 1682 1053 384 245 
g) aprovizionarea cu gaze   64 1 63 1 24 0 24 0 
h) comunicaţii 402 158 158 87 415 163 163 89 
i) întreprinderi comerciale, bănci şi 

societăţi de asigurare 235 26 54 155 363 20 72 271 

a) estimări. 
Observaţii: I - cheltuieli pentru protecţia spaţiului atmosferic; 

 II - cheltuieli pentru protecţia rezervelor de apă; 
 III - cheltuieli pentru protecţia mediului de deşeurile solide. 

Tabelul nr. 6 

Comenzile şi livrările de echipamente de protecţie  
a spaţiului atmosferic în S.U.A. 

Tipul de echipamente Numărul fir-
melor produ-

cătoare 

Livrări 
(mii- 

unităţi) 

mii dolari
Intrări de 
comenzi

mii do-
lari 

Livrări

mii dolari Portofoliu 
de  de comenzi la 

sfârşitul anului 
TOTAL      
- anul 1985 123  445602 770 667 ... 895 097 
- anul 1986 126.  464 180 628 753 720 470 
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Tipul de echipamente Numărul fir-
melor produ-

cătoare 

Livrări 
(mii- 

unităţi) 

mii dolari
Intrări de 
comenzi

mii do-
lari 

Livrări

mii dolari Portofoliu 
de  de comenzi la 

sfârşitul anului 
Echipamente de capta-
re a particulelor nocive      

1985   364 508 411 326 381 420 
1986   305 529 375 309 313 660 
-filtre electrostatice      
1985 20 112 122 618 187 201 256 259 
1986 20 81 102 171 169 330 188 250 
- filtre pânză      
1985 59 25 921 190 288 170 255 204 503 
1986 58 23 333 149 828 154 933 102 058 
- colectoare mecanice      
1985 42 5 569 22 948 26 811 7 485 
1986 39 5 409 26 481 25 928 8 372 
- scrubere umede      
1985 44 1 483 28 653 27 059 13 193 
1986 41 1 419 27 039 25 118 14 980 
Echipamente pentru  
captarea gazelor nocive      

1985   43 845 317 157 504 039 
1986.   113 108 215 860 390 834 
- sisteme de oxidare 

catalitică      

1985 7 625 13744 13457 3 461 
1986 7 501 16 148 14 566 4 320 
- sisteme de oxidare 

termică şi directă      

1985 13 281 16 322 14 457 4 666 
1986 14 291 19 290 20 284 4 268 
- filtre adsorbante      
1985 16 707 -33 688a) 36 384 37 159 
1986 14 603 -20 781a) 12 532 4 251 
- sisteme de desulfurare      
1985 13 63 42 363 247 949 441 556 
1986 14 79 90234 165194 366 445 

 
- filtre adsorbante      
1985 9 109 4 104 4 900 7 559 
1986 9 64 8 317 3 284 11 550 
- alte echipamente de 

protecţie a poluării 
aerului 

     

1985 15  38 249 42 184 9 638 
1986 16  45553 37 584 ... 15 976 

a) diferenţă între intrările de comenzi şi anulările de comenzi primite anterior. 
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Datele din tabelul nr. 7 evidenţiază că principalii achizitori de echipamen-

te de protecţie a aerului sunt întreprinderile electroenergetice, siderurgice, cele 
din industria hârtiei şi celulozei şi din industria chimică. 

Conform aprecierilor Agenţiei Americane de Protecţie a Mediului Înconju-
rător (EPA), în prezent, în S.U.A. posibilităţile tehnice permit lichidarea  în pro-
porţie de până la 90% a volumului de substanţe nocive, inclusiv a celor care 
poluează  aerul şi apa. Se apreciază că înlăturarea restului de 10% de sub-
stanţe poluante necesită cheltuieli similare relativ reduse. Realizările ştiinţifice 
şi tehnologice actuale depăşesc posibilităţile economice ale S.U.A. în lupta cu 
deşeurile toxice, deoarece, conform aprecierilor EPA, este necesară determi-
narea "nivelului acceptabil de risc" la calcularea cheltuielilor necesare pentru 
îndepărtarea agenţilor de poluare a mediului, inclusiv a agenţilor toxici.  Cu toa-
te acestea, conform aprecierilor EPA, vor trebui înăsprite standardele naţionale 
privind conţinutul de ozon şi oxid de carbon în atmosferă şi îndeosebi vor trebui 
introduse noi norme de reglementare a conţinutului acceptabil de substanţe 
nocive în gazele de eşapament ale motoarelor diferitelor mijloace de transport. 

În afară de aceasta se consideră necesară stabilirea unor termene mai 
stricte privind punerea în funcţiune a echipamentelor de purificare şi sancţiona-
rea nerespectării acestora. EPA intenţionează să revizuiască în viitorul apropi-
at conţinutul limită admisibil în atmosferă de bioxid de sulf, deoarece acest po-
luant provoacă ploile acide. În următorii cinci ani, S.U.A. intenţionează să aloce 
2,5 miliarde dolari pentru lupta împotriva ploilor acide care includ 350 milioane 
dolari alocate Ministerului Energeticii pentru elaborarea tehnologiilor de înlătu-
rare a impurităţilor nocive din cărbune înainte de arderea acestuia. O parte 
considerabilă  a bioxidului de sulf şi a oxidului de azot, care provoacă ploile 
acide, este aruncată în atmosferă de către termocentralele pe cărbune puse în 
funcţiune până la mijlocul anilor '70. La sfârşitul anului 1987 Ministerul Energe-
ticii din S.U.A. a publicat raportul asupra lucrărilor în domeniul noilor tehnologii 
de înlăturare a impurităţilor nocive din cărbune până la arderea acestuia. 

Tabelul nr. 7 

Livrările de echipamente pentru protecţia aerului în S.U.A. 

Sectoare utilizatoare Anul I II III 
Total 1985 441 326 317 157 42 184 
 1986 375 309 215 860 37 584 
Termocentrale independente 1985 135 616 261 362  
 1986 124 026 143 724  
Termocentrale ale întreprinderilor industriale 1985 49 961   
 1986 39 981   
Industria carboniferă 1985 1 324     
 1986 892     



 
 
360 

Sectoare utilizatoare Anul I II III 
Industria de prelucrare a ţiţeiului 1985 8 212   5 137    
 1986 5 351   
Turnătorii 1985 3 999 ...   
 1986 2 743 ...   
Producţia de metale neferoase primare 1985 4 078 ...   
 1986 4 706   
Siderurgie 1985 24 463 ......   
 1986 12 635   
Industria chimică 1985   25 375 12 453...  
Industria cimentului 1985 10 749     
 1986 13 937     
Industria morăritului 1985 4 625   
 1986 5 481   
Alte ramuri 1985 116 502 29 914   9 770 
 1986 118 244 41 567 13 797 

Observaţii: I - echipamente pentru captarea particulelor nocive; 
II - echipamente pentru captarea gazelor nocive; 
III - alte echipamente de protecţie a stratului atmosferic. 

În acest raport se analizează posibilitatea modernizării unui număr de 
410 termocentrale construite în statele estice ale S.U.A., în perioada 1955-
1975, care sunt surse majore de poluare a atmosferei. S-a luat în considerare 
posibilitatea de prelungire a duratei de exploatare preconizate prin proiect a 
acestor termocentrale de la 30 ani la 50 ani cu condiţia obligatorie de înzestra-
re a acestora cu scrubere pentru captarea impurităţilor nocive. 

În S.U.A continuă activitatea de perfecţionare a tehnologiilor tradiţionale 
de captare a substanţelor nocive din gazele de ardere. În anul 1987 Laborato-
rul naţional pentru argon (oraşul Chicago), care aparţine Ministerului Energeticii 
din S.U.A., a elaborat o substanţă chimică cu ajutorul căreia se îndepărtează 
oxidul de azot, care apare la arderea cărbunelui în termocentrale. Cu ajutorul 
acestei substanţe chimice se înlătură peste 70% din oxidul de azot. Pentru uti-
lizarea acestei substanţe chimice la echipamentul tehnologic al scruberului 
umed trebuie adăugate două rezervoare şi două pompe. Conform calculelor, 
cheltuielile pentru utilizarea acestei noi substanţe chimice menite să înlăture 
oxidul de azot sunt de circa 8 ori mai reduse faţă de sistemul standard aplicat 
în prezent la scruberele umede. Noul sistem de purificare majorează costul 
energiei electrice cu 1-2%. 

Scruberele umede se utilizează în prezent pentru purificarea gazelor de 
coş de poluanţii aerului la circa 50 de termocentrale. Se apreciază că utilizarea 
acestei noi substanţe chimice este mai bine justificată la termocentralele din 
statele vestice, care utilizează cărbune cu conţinut ridicat de sulf. Stadiul de 
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laborator a fost încheiat în prezent, la una din termocentrale efectuându-se ex-
perimentări pe scară industrială a noii substanţe chimice, care se vor prelungi 
2-3 ani, după care se va acorda licenţa pentru protecţia pe scară comercială a 
catalizatorului brevetat. 

 
Politici de protecţie a mediului înconjurător la nivel de întreprindere 
în fosta R.F. Germania 
Firmele industriale care utilizează echipamente de purificare au tendinţa 

de a introduce tehnologii, care să garanteze protecţia mediului înconjurător fă-
ră dotarea întreprinderilor cu utilaje speciale. Conform datelor furnizate de In-
stitutul de Cercetări Economice I.F.O. din München,  activitatea de cercetare şi 
practică, orientată către protejarea mediului înconjurător,  s-a transformat de 
mult timp în fosta R.F.Germania într-o ramură economică importantă în care 
este ocupată o forţa de muncă de 400 mii de specialişti şi lucrători de diferite 
profesii. În prezent un număr de circa 1500 de firme din fosta  R.F.Germania 
livrează  utilaje şi materiale şi know- how legat de rezolvarea problemei protec-
ţiei mediului înconjurător. 

Numărul acestor firme creşte rapid (în urmă cu 4 ani numărul acestora 
era de peste 900) având în vedere că cererea pentru produsele şi serviciile le-
gate de protecţia mediului este deosebit de ridicată atât datorită înăspririi nor-
melor legislative privind limitele admisibile de poluare a mediului, cât şi datorită 
stimulării investiţiilor pentru protecţia mediului din partea guvernului sub formă 
de facilităţi fiscale şi alte tipuri de facilităţi. 

Conform datelor I.F.O. cererea anuală pentru echipamente utilizate la 
protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru echipamente necesare lichi-
dării urmărilor poluării mediului din trecut se apreciază la 13-14 miliarde DM, în 
perioada 1986-1988.  De creşterea cererii beneficiază în principal marii furni-
zori de utilaje complete şi firmele care construiesc centrale electrice - Luigi 
Uhde, Deutsche Babcok şi KWIS, care au tendinţa de a compensa lipsa de 
comenzi în sfera lor principală de activitate prin realizarea de comenzi, care 
acoperă cererea de instalaţii de desulfurare, instalaţii de ardere a gunoaielor, 
instalaţii de purificare biologică şi alte tipuri de utilaje similare. Cu relativ suc-
ces acţionează în prezent şi firmele de mărime mijlocie, care de regulă furni-
zează la comandă echipamente de purificare. Un exemplu este acela al firmei 
Eisenmann Maschinenbau, care în programul său de producţie are întregul 
nomenclator de  echipamente  pentru purificarea apei, aerului şi pentru distru-
gerea deşeurilor solide. 

Pe termen lung se apreciază că cererea pentru echipamente de protecţie 
a mediului va fi afectată negativ de tendinţa  către utilizarea de către industrie a 
unor tehnologii care protejează natura şi care permit ca deşeurile să-şi  gă-
sească o utilizare ulterioară sau o aplicare repetată. În industria chimică se in-
troduce tehnologia de prelucrare a deşeurilor, care permite obţinerea de sub-
stanţe ce nu sunt nocive sau materii prime secundare valoroase. Astfel, de 
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exemplu, la întreprinderile concernului Bayer deşeurile lichide obţinute din pro-
ducţia de coloranţi şi produse chimice se supun unei prelucrări speciale. Purifi-
carea acestor reziduuri în instalaţiile tradiţionale este îngreunată, ca urmare a 
prezenţei în acestea a componentelor organice. Deşeurile ajung la întreprinde-
rea din  oraşul Brunsbüttel unde se supun vaporizării, suspensia obţinută la o 
temperatură de 12000C fiind supusă calcinării în clorură de azot. Această sare 
este dizolvată apoi în apa de mare şi se expediază în  estuarul Elbei. Căldura 
necesară pentru întregul proces se asigură aproape în întregime prin utilizarea  
căldurii  apelor de evacuare. 

Politica strictă a guvernului german în domeniul protecţiei mediului,  care 
prevede sancţiuni aspre pentru nerespectarea normelor stabilite, inclusiv inter-
zicerea producţiei, obligă  întreprinderile vest-germane să nu reducă cheltuieli-
le pentru preîntâmpinarea poluării mediului şi să caute alte căi de creştere a 
competitivităţii. În acest context creşte interesul pentru tehnologiile  care asigu-
ră protecţia mediului şi pentru o producţie care nu poluează mediul, având în 
vedere creşterea rapidă a cheltuielilor pentru echipamente de purificare în con-
diţiile înăspririi normelor de protecţie. 

 
Politici de protecţie a mediului înconjurător la nivel de întreprindere 
în Japonia 
În anul 1986 producţia de utilaje de protecţie a mediului înconjurător a 

fost realizată în Japonia de circa 1000 de întreprinderi, din care 200 produc 
instalaţii complete. În anul 1986/87 (care se încheie la japonezi la 31 martie  
1987) activitatea producătorilor japonezi de echipamente de protecţie a mediu-
lui s-a desfăşurat în condiţiile influenţei negative a cursului ridicat al yenului 
japonez, comparativ cu dolarul SUA. Reducerea investiţiilor în aceste utilaje în 
Japonia a avut, de asemenea, o influenţă negativă asupra evoluţiei producţiei. 
În felul acesta creşterea uşoară cu 2,4% a producţiei japoneze de echipamente 
de protecţie a mediului în anul 1986/87 la un nivel de 668,6 miliarde yeni s-a 
realizat doar ca urmare a eforturilor energice de obţinere a unor comenzi la ex-
port. În structura producţiei japoneze de echipamente de protecţie a mediului 
ponderea principală de circa 50% este deţinută de echipamentele de protecţie 
contra poluării apei, urmată de echipamentele de distrugere a deşeurilor solide 
(28%) şi de echipamentele de protecţie contra poluării aerului. 

Intrările de comenzi ale producătorilor japonezi de echipamente de pro-
tecţie a mediului s-au majorat cu 11,8% faţă de anul 1985/86 la un nivel de 
566,4 miliarde yeni. În primele 8 luni din anul financiar 1987/88 intrările de co-
menzi pentru echipamente de protecţie a mediului s-au redus cu 102%, com-
parativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, la un nivel de 265 miliarde 
yeni. Cererea din partea întreprinderilor de stat s-a redus cu 5%, la 206 miliar-
de yeni, în timp ce în cazul întreprinderilor particulare cererea a scăzut cu nu-
mai 0,1% la 54 miliarde yeni. În perioada aprilie - noiembrie 1987 cel mai pu-
ternic a scăzut, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, cererea de echi-
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pamente pentru protecţia atmosferei (-43,5%, la 34 miliarde yeni), în timp ce 
intrările de comenzi pentru echipamente de protecţie contra poluării apei s-au  
diminuat cu 3,7%, la 130 miliarde yeni, iar cele pentru distrugerea deşeurilor 
solide cu 0,9%, la 100 miliarde yeni. 

Exportul japonez de echipamente de protecţie a mediului s-a majorat la 
58 miliarde yeni în anul financiar 1986/87, comparativ cu 25,6 miliarde yeni  în 
1985/86 şi 17,6 miliarde yeni în 1984/85. În anul 1986/87 intrările de comenzi 
pentru export au marcat o majorare cu 157,3% faţă de anul precedent. De re-
marcat că ponderea exportului în producţia de echipamente de protecţie a me-
diului s-a majorat de la 3% în 1984/85 la 3,9% în 1985/86 şi 8,7% în 1986/87. 
Exportul este orientat cu precădere către ţările în curs de dezvoltare din Orien-
tul Îndepărtat. 

În activitatea de cercetare-dezvoltare desfăşurată de un număr de 84 de 
firme, care realizează 93% din vânzările totale de echipamente de protecţie a 
mediului, au lucrat în anul 1986 un număr de 500 de persoane. Cheltuielile de 
cercetare-dezvoltare reprezintă în medie 2,3% din volumul de vânzări, acest 
procent fiind de 4,2% pentru întreprinderile, care produc echipamente de pro-
tecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor (volumul cheltuielilor de cercetare-
dezvoltare în acest sector reprezintă 181 milioane yeni), 2,7% echipamente de 
protecţie a aerului (3733 milioane yeni), 2,7% echipamente de protecţie a apei 
(8242 milioane yeni) şi 1,3% echipamente de distrugere a deşeurilor solide 
(2207 milioane yeni). 

Profiturile în producţia şi în comerţul cu echipamente de protecţie a me-
diului reprezintă în Japonia 3% din valoarea contractului în cazul producătorilor 
de mari instalaţii şi de până la 20% în comerţul cu diferite piese şi componente 
standard (catalizatori, filtre). Chetuielile pentru reclamă reprezintă mai puţin  de 
0,5% din volumul de vânzări şi se realizează în principal prin reviste de specia-
litate, târguri şi contacte personale. 

Importul japonez de echipamente de protecţie a mediului este relativ 
scăzut. De remarcat că Japonia este un net importator de know-how şi licenţe 
în domeniul echipamentelor de protecţie a mediului. Firmele străine, trebuie să 
ţină cont de specificul pieţei japoneze a echipamentelor de protecţie a mediu-
lui. Astfel, furnizorii de echipamente de distrugere a deşeurilor casnice trebuie 
să ţină cont că în Japonia se consumă într-o măsură mult mai mare decât în 
alte ţări fructe proaspete, care conţin o cantitate foarte mare de apă, astfel că 
aici cuptoarele de ardere a deşeurilor casnice trebuie să lucreze la temperaturi 
ridicate ca să evapore apa. 

Un rol important pe piaţa japoneză îl au întreprinderile mixte. Astfel, o 
poziţie de lider în vânzările de echipamente de protecţie contra poluării apei o 
are firma Ebara Infilo, care este o societate mixtă între firma japoneză Ebara 
Corp. şi firma americană Westinghouse Electric. Unul din cei mai mari produ-
cători de catalizatori este firma Nissan Girdler Catalist, care aparţine firmei 
Nissan Chemical Industry şi unei întreprinderi vest-germane. Firma Sinco-
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Pfandler, care produce echipamente de protecţie a mediului este o întreprinde-
re mixtă între firma japoneză Kobe Steel şi firma americană Pfandler. Firmele 
Hitachi-Japonia şi Babcok and Wilcox - Marea Britanie produc împreună caza-
ne şi filtre. 

Cea mai mare parte a producţiei de echipamente de protecţie a mediului 
realizată în Japonia este achiziţionată de instituţiile şi întreprinderile de stat. 
Astfel, în 1986/87 acestora li s-a livrat 62,6% din echipamentul produs (în va-
loare de 418,3 miliarde yeni). Întreprinderile sectorului particular au achiziţionat 
28,4% din producţie (192,4 miliarde yeni), din acest total un procent de 15,9% 
(106,4 miliarde yeni) fiind destinat întreprinderilor productive. 

Tabelul nr. 8 

Producţia de echipamente pentru protecţia mediuluia) în Japonia 
- milioane yeni - 

Tipul de echipament 1984/85 1985/86 1986/87 
TOTAL 594 788 652 827 668 603 
Echipamente de protecţie a aerului 158 323 147 681 151 759 
- captatoare de praf   57 318 51 687 56 544 
- echipamente pentru desulfurarea păcurei 2 767 534 11 244 
- echipamente pentru desulfurarea gazelor de cracare 38 468 38 825 29 525 
- echipamente pentru captarea oxizilor de azot din 

gaze prelucrate   22 953 22 663 18 831 

- degazoare   27 135 22 248 21 820 
- echipamente pentru coşuri de fum 3 771 4 129 6 277 
- alte echipamente 5 911 7 568 7 508 
Echipamente de protecţie a apei 315 832 322 458 335 839 
- instalaţii de purificare a apelor reziduale    
- industriale   69 691 72 645 64 027 
- menajere 130 229 135 573 134 685 
- echipamente pentru protecţia poluării apei 34 266 33 050 49 276 
- echipamente de curăţire a depunerilor 44 007 49 140 59 247 
- echipamente de protecţie a apelor marine 4 002 2 633 1 461 
- alte echipamente   33 637 29 408 27 143 
Echipamente de distrugere a deşeurilor solide 113 961 178 867 177 028 
- instalaţii de distrugere a gunoaielor    
- menajere   90 177 142 172 143 514 
- industriale 3 687 23 174 16 635 
- cuptoare pentru arderea gunoaielor 6 913 5 913 5 677 
- alte echipamente   13 184 7 608 11 202 
Echipamente de protecţie contra zgomotului şi vibra-
ţiilor 6 672 3 821 3 977 
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Tipul de echipament 1984/85 1985/86 1986/87 

- contra zgomotului 4 495 2 950 3 358 
- contra vibraţiilor 174 160 160 
- alte echipamente 2 003 711 459 

a) exclusiv aparatură de măsură şi control. 

Tabelul nr. 9 

Intrările de comenzi primite de producătorii japonezi  
de echipamente de protecţie a mediuluia) 

- milioane yeni - 
Tipul de echipament 1984/85 1985/86 1986/87 

TOTAL 488368 506508 566443 
Echipamente de protecţie a aerului 103874 115650 141379 
- captatoare de praf   43223 41928 47206 
- echipamente pentru desulfurarea păcurei 1225 3425 10598 
- echipamente pentru desulfurarea gazelor de evacuare  18798 14782 28963 
- echipamente pentru captarea  azotului din gaze pre-

lucrate   21363 26958 32231 

- degazoare   13664 15795 32231 
- echipamente pentru coşuri de fum 142 2322 21 
- alte echipamente 5432 10440 8606 
Echipamente de protecţie a apei 260721 250052 252047 
- instalaţii de purificare a apelor reziduale    
- industriale   54150 48613 30001 
- menajere 94261 99077 98262 
- echipamente pentru protecţia poluării apei cu fecale 20529 21267 35051 
- echipamente de curăţire a depunerilor 41308 33084 40519 
- echipamente de protecţie a apelor mării 4035 2763 4232 
- alte echipamente   46438 45318 43982 
Echipamente de distrugere a deşeurilor solide 118459 137282 169318 
- instalaţii de distrugere a gunoaielor    
- menajere   8336 10462 3866 
- industriale 99831 108155 154018 
- cuptoare pentru arderea gunoaielor 3107 6833 2183 
- alte echipamente   7185 11832 9251 
Echipamente de protecţie contra zgomotului şi vibraţiilor 5341 3524 3699 
- contra zgomotului 3139 2655 2770 
- contra vibraţiilor 4 1 - 
- alte echipamente 2198 868 929 

a) exclusiv aparatură de măsură şi control. 
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Politici de protecţie a mediului înconjurător la nivel de întreprindere 
în Franţa 
Franţa este una dintre ţările industrializate în care emisia gazelor, ce 

produc aşa-numitul "efect de seră", este foarte scăzută, fie că se face raportul 
la numărul de locuitori, fie pe unitatea de PIB. 

Emisia de bioxid de carbon (legată de activităţile economice) în această 
ţară era în 1985 la nivelul de aproximativ 325 milioane tone/an, comparativ cu 
450 milioane tone în 1973. 

Cu toate acestea emisia de bioxid de carbon evitată în fiecare an, ţinând 
cont de creşterea  economică este superioară acestei diferenţe şi poate fi eva-
luată la 250 milioane tone. 

Dintre factorii care au influenţat puternic această diminuare se remarcă 
programul electro-nuclear (responsabil pentru 140 milioane tone) şi procesul 
de utilizare raţională a energiei (responsabil pentru 110 milioane tone). 

Cercetările speciliştilor apreciază că volumul total de emisie de origine 
antropogenică se ridică la 20 miliarde tone de bioxid de carbon. Franţa, a cărei 
populaţie reprezintă 1% din populaţia globului şi care produce 5% din producţia 
mondială, este sursa a 2% din emisia de bioxid de carbon pe plan mondial. 

De remarcat faptul că, deşi procentul  emis raportat la locuitor este supe-
rior mediei pe plan mondial, acesta este totuşi unul dintre cele mai scăzute în 
rândul ţărilor industrializate. 

 Franţa dispune de altfel de o suprafaţă împădurită, care reprezintă 12% 
din suprafaţa împădurită a Europei. Aceasta este protejată de riscul de incen-
diere mai ales în sudul ţării. 

Franţa protejează, de asemenea, pădurile şi culturile în Europa de con-
tactul cu ploile acide. 

În acest scop Franţa a realizat şi realizează prin intermediul Agenţiei 
pentru Calitatea Aerului, următoarele acţiuni: 

− reducerea emisiei de bioxid de sulf cu 50%, în perioada 1980-1987; 
− programul de reducere cu 30% a deşeurilor de compuşi organici vola-

tili, în perioada 1985 - 2000; 
− reducerea  cu cel puţin 30% a emisiei de oxid de azot până în 1988 

(protocolul de  la Sofia şi declaraţia complementară a 12 ţări); 
− reducerea emisiei poluante datorată autovehiculelor, în cadrul decizii-

lor luate la nivelul Comunităţii Europene. 
Oxizii de azot şi compuşii organici (produse emise în majoritate de auto-

vehicule) reprezintă principalii poluanţi "precursori" ai ozonului, motiv pentru 
care ultimele trei acţiuni evocate anterior constituie un element de control al 
compoziţiei aerului şi al reducerii procesului de încălzire. 

Franţa a ratificat protocolul de la Montreal pe data de 28 decembrie 1988 
şi a decis accelerarea procesului de reducere a utilizării CFC 
(clorofluorocarburilor) definit prin acest protocol, urmând ca să fie redus la  ju-
mătate consumul de CFC în doi ani (şi nu în 10, cum se prevăzuse anterior). 
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În acest scop au fost semnate convenţiile pe data de 7 februarie 1989 în-

tre Secretariatul de stat însărcinat cu mediul înconjurător, Ministerul Industriei, 
producătorul naţional de CFC şi sectoarele industriale utilizatoare. 

Franţa a propus, de  asemenea, părţilor semnatare ale protocolului de la 
Montreal să încerce o eliminare totală a CFC până în anul 2000. 

În Franţa au fost, de asemenea, iniţiate unele acţiuni în favoarea protejă-
rii mediului înconjurător, acţiuni menite să permită reducerea emisiei de metan 
şi de protoxid de azot cum ar fi: absorbţia şarjelor ilegale de deşeuri menajere, 
încurajarea intensificării procesului de tratare a deşeurilor menajere, acţiunea 
de promovare a unei utilizari raţionale a îngrăşămintelor azotate. 

Franţa are, de asemenea, contribuţii importante în ceea ce priveşte mari-
le programe internaţionale de cercetare. Împreună cu partenerii săi din cadrul 
Agenţiei Spaţiale Europene ea oferă comunităţii ştiinţifice internaţionale mijlo-
cele de observare a pământului şi realizează studiul atmosferei prin sateliţi. Ea 
realizează acţiuni de cooperare şi întreţine relaţii culturale şi ştiinţifice internaţi-
onale în domeniul protecţiei mediului înconjurător. 

Independent de participarea la "grupul interguvernamental privind evolu-
ţia climatului", ea a lansat ideea unei "autorităţi internaţionale pentru prezerva-
rea atmosferei" şi a declanşat împreună cu Norvegia şi Olanda "Declaraţia de 
la Haga" semnată pe data de 11 martie 1989 de către 24 de şefi de state şi de 
guverne sau de reprezentanţii acestora. De atunci alte 9 state şi-au manifestat 
acordul cu această declaraţie. 

Franţa este una dintre ţările lumii convinsă că ameninţarea  încălzirii cli-
mei pe glob este reală şi că este necesar să se protejeze mediul înconjurător, 
toate ţările fiind obligate să adopte în acest scop noi tipuri de solidaritate, ca de 
exemplu: 

− solidaritatea în ceea ce priveşte luarea deciziilor "Având în vedere ca-
racterul planetar al problemei, soluţionarea acesteia nu poate fi reali-
zată decât la nivel mondial" (Declaraţia de la Haga);  

− solidaritatea între ţările sărace şi cele  bogate deoarece protejarea 
mediului înconjurător şi procesul încălzirii planetei nu trebuie să con-
ducă la împiedicarea dezvoltării economice. 



Capitolul 5 

ABORDĂRI SECTORIALE 
IMPACTUL PRODUCŢIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ 

ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

 5.1. Cadrul mondial al binomului energie – poluare 
Sfârşitul erei combustibililor fosili se află destul de aproape. Omenirea 

traversează mereu în ultima vreme câte o etapă a crizei energetice, ceea ce 
face să apară tot mai evident faptul că dependenţa sporită de combustibilii fo-
sili a condus la rândul său la prăbuşirea unor structuri economice pe ansamblu 
sau la disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător. 

Tot mai mulţi specialişti apreciază că boomul economic înregistrat în ul-
timii 40 de ani pe seama utilizării cu prioritate a ţiţeiului nu mai poate fi continu-
at şi că acesta va înceta în curând să constituie o sursă energetică de bază. 
Cele trei şocuri petroliere înregistrate în ultimii 18 ani arată tot mai clar că 
omenirea nu poate merge la nesfârşit pe calea dependenţei exagerate faţă de 
o singură resursă energetică (ţiţeiul). 

Limitările care se impun sunt atât de ordin fizic (oferta de ţiţei este finită, 
cât şi de ordin politic şi geografic (două treimi din rezervele certe de ţiţei se află 
localizate în regiunea atât de instabilă a Golfului Persic). 

O altă limitare la fel de importantă, privind utilizarea combustibililor fosili 
într-o perspectivă mai îndepărtată, o reprezintă capacitatea limitată a atmosfe-
rei de a absorbi cele aproximativ 6 miliarde tone de carbon emise în fiecare an. 

Oamenii de ştiinţă previzionează că aceste emisii vor încălzi atmosfera 
într-un ritm foarte alert putând eventual să submineze evoluţia economiei mon-
diale. Există opinii care susţin chiar faptul că utilizarea în continuare a cantităţii 
rămase de combustibili fosili ar putea conduce, într-o perspectivă mai îndepăr-
tată la o majorare a concentraţiei de bioxid de carbon în atmosferă de peste 10 
ori, comparativ cu dublarea apreciată pentru situaţia prezentă. 

Ca urmare a factorilor menţionaţi, începând cu mijlocul anilor '70, multe 
ţări s-au gândit să-şi reorienteze politica energetică. 

Majoritatea eforturilor întreprinse au avut drept scop reducerea depen-
denţei de ţiţei. 

Astfel, consumul de ţiţei pe plan mondial s-a diminuat, la începutul anilor 
'80, pentru ca apoi să se majoreze spre sfârşitul aceluiaşi deceniu ca urmare a 
scăderii preţului ţiţeiului şi abandonării conţinutului de fond al politicilor energe-
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tice preconizate iniţial. În anul 1990 cererea de ţiţei a fost aproape la nivelul 
atins la sfârşitul anilor '70. 

Specialiştii apreciază că, fără reluarea eforturilor în domeniu, utilizarea ţi-
ţeiului va continua să se majoreze şi în viitor, determinând ca oferta de com-
bustibil să devină tot mai vulnerabilă la cele mai mici evenimente politice petre-
cute în Orientul Mijlociu. 

Începând cu anul 1988, comunitatea economică mondială şi-a îndreptat 
tot mai mult atenţia spre modificările de politică energetică ce ar permite limita-
rea emisiei de bioxid de carbon. 

Se remarcă faptul că un număr de 15 ţări şi-au stabilit obiective în acest 
sens pornind de la "îngheţarea" emisiilor la nivelul actual şi până la reducerea 
acestora cu 50%. În cadrul celei de-a doua Conferinţe mondiale pe probleme 
de climă, care  a avut loc la Geneva în luna noiembrie 1990, 137 de state au 
convenit să redacteze un tratat ce urma a fi semnat în anul 1992, privind înce-
tinirea procesului global de încălzire. Detaliile tratatului urmează  să fie stabili-
te, dar marea majoritate a ţărilor s-a hotărât deja să acţioneze spre dezvoltarea 
unor sisteme energetice mai puţin dependente de utilizarea combustibililor fo-
sili. 

Eforturile iniţiale în cadrul procesului de stabilizare a climei globului ur-
mează să fie îndreptate cu prioritate spre strategiile ce urmăresc îmbunătăţirea 
eficienţei energetice. Studiile realizate în câteva ţări au arătat că reducerea 
consumului de energie în clădiri, fabrici şi sisteme de transport, economiseşte 
mai mulţi bani decât costă. Într-adevăr,  multe naţiuni bogate ar putea reduce 
emisia de bioxid de carbon cu peste 20% în decurs de 15 ani continuând  
toţuşi să înregistreze o creştere economică. 

Cea mai importantă problemă de rezolvat este cine trebuie să acţioneze 
în primul rând şi să-şi asume cele mai mari responsabilităţi în acest domeniu. 

Oamenii de ştiinţă au concluzionat că stabilizarea climei globului va ne-
cesita în final reducerea emisiei de bioxid de carbon cu un procent cuprins în-
tre 60 şi 80%. 

Ţinând cont de condiţiile concrete,  există multe opinii care susţin că na-
ţiunile industralizate, ce produc majoritatea bioxidului de carbon ar putea să 
acţioneze în sensul obţinerii unor reduceri mai importante ale emisiei de bioxid 
de carbon situaţie ce ar permite înregistrarea unor ritmuri de creştere economi-
că, mai alerte în ţările din aşa-zisa "lume a treia". 

Aceste schimbări implică apariţia şi dezvoltarea unei diversităţi de siste-
me energetice. Principalul impediment în calea acestui proces de restructurare 
energetică pe plan mondial îl constituie faptul că puţini conducători politici au 
noţiuni reale privind funcţionarea economiilor ce nu sunt bazate pe combustibili 
fosili. 

Se constată că incapacitatea societăţilor de a reorienta politica lor ener-
getică reprezintă, în aceeaşi măsură, o lipsă de viziune de ansamblu ca şi o 
lipsă în domeniul  politic. 
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În general, până de curând, eforturile organizaţiilor internaţionale având 
caracter energetic privind realizarea unor astfel de strategii de dezvoltare ener-
getică s-au bazat pe premisa falsă că viitorul sistem energetic mondial va fi un 
sistem centralizat, bazat pe dependenţa de utilizare a combustibililor fosili. Ce-
le mai recente întâlniri realizate în cadrul Conferinţei Mondiale a Energiei, la 
care au participat atât reprezentanţi ai guvernelor,  cât şi experţi, au concluzio-
nat că nevoile energetice ale următoarelor trei decenii vor fi cu 75% mai impor-
tante decât cele înregistrate în prezent, acestea urmând să fie satisfăcute în 
principal de către cărbune, ţiţei  şi energie nucleară. 

Deşi cei care reprezintă planificatorii tradiţionali ai sistemului energetic 
mondial consideră drept posibilă  şi logică satisfacerea în continuare a nevoilor 
energetice ale oamenirii pe baza utilizării combustibililor fosili o examinare mai 
atentă a situaţiei energetice provoacă apariţia unor importante semne de între-
bare. 

În viziunea scenariului de dezvoltare energetică preconizat de Conferinţa 
Mondială a Energiei ar fi necesară furnizarea de către ţările din Golful Persic a 
peste  două treimi din consumul de ţiţei pe plan mondial, comparativ cu numai 
o pătrime în prezent. Realizarea practică a scenariului preconizat ar putea 
conduce la majorarea rapidă a emisiei de bioxid de carbon şi la accelerarea 
procesului de încălzire a globului. O altă consecinţă nedorită a realizării acestui 
scenariu ar fi multiplicarea de trei ori a numărului centralelor nucleare existente 
pe plan mondial până în prezent, situaţie care ar conduce la majorarea riscului 
de accident nuclear şi la agravarea problemei depozitării deşeurilor. Dimensiu-
nile importante ale sistemului energetic mondial ar putea conduce, de aseme-
nea, la practicarea unei politici de supervizare mult mai riguroasă ca şi la apari-
ţia unor restricţii privind participarea publicului la luarea deciziilor. 

Din cele prezentate mai sus rezultă că o condiţie esenţială ca sistemul 
energetic mondial preconizat să poate fi realizat practic este ca acesta să poa-
tă fi validat atât din punct de vedere fizic (adică să existe resursele energetice 
necesare), cât şi din punct de vedere ecologic, social şi politic. 

Condiţia cea mai dificilă de realizat este deci aceea de a realiza confortul 
şi siguranţa aprovizionării energetice a generaţiilor actuale fără a impieta asu-
pra standardului de viaţă al generaţiilor viitoare. 

În scopul stabilizării climei globului prima măsură necesară şi cea mai 
eficientă este aceea care are în vedere reducerea consumului de combustibili 
fosili pe plan mondial. Aplicarea practică a acestei măsuri poate avea drept 
consecinţă atât îmbunătăţirea eficienţei consumului energetic, cât şi dezvolta-
rea unor noi resurse energetice alternative. 

În ceea ce priveşte extinderea utilizării energiei nucleare pe plan mondial 
se apreciază că aceasta urmează să joace un rol tot mai redus devenind tot 
mai frecvent obiectul unor dispute publice în rândul populaţiei diverselor ţări. 

O alternativă demnă de luat în seamă este cea privind utilizarea energiei 
solare şi a altor surse de energie reînnoibile. Se apreciază că. din punct de ve-
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dere al tehnologiilor disponinibile, există premise  favorabile privind utilizarea 
acestor surse de energie în următoarele decenii. 

Demn de atenţie din punct de vedere al alternativei propuse este scena-
riul energetic mondial, având drept orizont final anul 2030, construit de cercetă-
torii de la Worldwatch Institute din S.U.A. Acest scenariu are în vedere o redu-
cere cu 55% a emisiei de bioxid de carbon, în condiţiile unei îmbunătăţiri sub-
stanţiale a eficienţei consumului energetic şi al unui sistem energetic bazat în 
mare măsură pe utilizarea energiei solare, a energiei geotermale, a energiei 
eoliene şi a biomasei. 

În cadrul acestui scenariu energetic anul 2030 este considerat drept 
punct median în cadrul unei perioade energetice de tranziţie pe termen lung. 
Se apreciază că această perioadă va fi destul de îndelungată pentru dezvolta-
rea noilor tipuri de sisteme energetice, dar nu suficientă pentru a elimina în to-
talitate utilizarea combustibililor fosili. 

De remarcat faptul că orice proces de tranziţie gradată spre o societate 
bazată pe utilizarea prioritară a unei alte resurse energetice decât ţiţeiul (şi în 
general combustibili fosili) va conduce în mod inevitabil la crearea unor noi 
structuri economice, a unor noi industrii şi tipuri de locuri de muncă. 

Este lesne de înţeles faptul că, după cum utilizarea ţiţeiului drept princi-
pală sursă energetică a reuşit să ajute la structurarea economică a societăţii 
actuale, în acelaşi mod o altă resursă energetică va reuşi să contureze carac-
teristicile energetice ale unei viitoare societăţi. 

Modificările esenţiale ce sunt aşteptate să se producă în viitor în dome-
niul energetic sunt de natură tehnologică şi se referă în principal la continuarea 
dezvoltării noilor tehnologii de utilizare cât mai eficientă a energiei şi de exploa-
tare cât mai economică a resurselor de energie reînnoibilă. 

Se aşteaptă însă şi modificări de ordin politic şi anume depăşirea intere-
selor economice imediate şi restructurarea politicilor privind  crearea unui sis-
tem energetic. 

Impactul asupra mediului înconjurător al producţiei de electricitate 
obţinută pa baza combustibililor fosili, pe bază de uranium şi pe baza 
surselor de energie reînnoibilă 

Centralele electrice pot determina un impact de ordin direct sau indirect 
asupra mediului  înconjurător. Utilizarea resurselor naturale cum sunt solul şi 
apa şi poluarea implicită a acestora  reprezintă impactul de ordin direct. Impac-
tul indirect se referă  în mod egal la aspectele estetice şi sociale sau la cele 
privind aşezările umane, fiind în general mai dificil de evaluat şi comparat. 

În ceea ce priveşte impactul direct asupra mediului înconjurător se poate 
afirma că centralele electrice sunt  în general mari consumatoare de teren şi de 
apă, alegerea amplasării unei astfel de investiţii fiind adesea condiţionată de 
impactul acestei alegeri asupra  resurselor menţionate sau de disponibilitatea  
acestora. 
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Se poate menţiona, cu titlu de exemplu, că mărimea suprafeţei de teren 
necesară pentru construirea unei centrale bazate pe cărbune bituminos, având 
o putere anuală instalată de 500 MWe, poate să varieze între 100 şi 400 hecta-
re. Pentru centralele care funcţionează pa bază de ţiţei sau gaze naturale, 
având o putere anuală instalată de 800 MWe, suprafaţa de teren necesară es-
te cuprinsă între 90 şi 60 hectare. 

Consumul de apă în centralele electrice este de ordinul  (10-25)  109 
litri/GWe/an, apa fiind  utilizată mai ales în turnurile de  răcire, dar în mod egal 
şi în anumite dispozitive contra poluării, cum sunt electrofiltrele şi instalaţiile de 
tratare a gazelor de combustie. 

 Reziduurile emise de centralele termice pe bază de combustibili fosili 
pot fi clasate în două mari categorii: 

a) emisiile de poluanţi atmosferici: oxizii de sulf şi de azot, particulele so-
lide, urmele de elemente, bioxidul de carbon, rejecţiile termice, rejecţi-
ile  reduse de monoxid de carbon şi hidrocarburi; 

b) deşeurile solide reprezintă mai ales o caracteristică a producţiei de 
electricitate pe bază de cărbune, gazele naturale şi păcura fiind, în 
general, epurate în faza de producţie, în afara situaţiei în care conţi-
nutul lor de sulf necesită o instalaţie de desulfurare a gazelor de com-
bustie. 

Importantul impact local sau chiar mai îndepărtat al emisiei de oxizi de 
sulf asupra sănătăţii populaţiei, ca şi asupra mediului înconjurător face ca 
acest agent poluant să reprezinte unul din principalele obiective ale măsurilor 
de combatere a poluării în majoritatea ţărilor. Principalele surse de emisie ale 
oxizilor de sulf sunt centralele termice pe bază de cărbune şi păcură. 

Nivelul emisiei depinde de conţinutul în sulf al combustibilului ca şi de ti-
pul de centrală. Conţinutul de sulf al cărbunilor utilizaţi în centralele electrice 
variază considerabil de la o regiune la alta pe glob sau de la un bazin carboni-
fer la altul în cadrul unei ţări: de la aproximativ 0,3 la 1,2% în Japonia, de la 0,7 
la 2% în Europa, de la 0,5 la 7% în Statele Unite. 

Emisia de sulf imputabilă cărbunilor poate fi redusă prin utilizarea unei 
calităţi de cărbune având un conţinut mai scăzut de sulf, prin tehnici de epurare 
mecanică şi prin desulfurarea gazelor de combustie. Acest ultim procedeu poa-
te elimina până la 90% din sulful conţinut în gazele de combustie, reprezen-
tând cea mai răspândită metodă de combatere a emisiei de SO2. Termenul 
"desulfurare a gazelor de combustie" (DGC) este un termen generic, care se 
aplică sistemelor de combatere a oxizilor de sulf ce sunt instalate în punctele 
terminale ale instalaţiei de  combustie, altfel spus în punctele de emisie ale ga-
zelor arse. 

Conţinutul mediu de sulf al păcurii variază între aproximativ 1,5% în Sta-
tele Unite şi 1,3% în anumite  regiuni ale Europei, situându-se în jurul valorii de 
0,8% în Japonia. Cu excepţia  acestei ultime ţări, centralele care utilizează pă-
cura din majoritatea ţărilor membre OCDE sunt rareori echipate cu instalaţii de 
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DGC (desulfurare a gazelor de combustie). În majoritatea cazurilor se combate  
poluarea, fie prin desulfurarea păcurii,  fie prin amestecarea păcurilor având un 
conţinut convenabil în sulf. 

Oxizii de azot  iau naştere în procesul de combustie la temperaturi  ridi-
cate, ca urmare a prezenţei oxigenului şi azotului atât în conţinutul combustibi-
lului, cât şi în aerul de combustie. Compusul principal este oxidul nitric (NO), a 
cărui concentraţie totală reprezintă suma "oxizilor de azot termici" (provenind  
din azotul existent în aer şi care reprezintă în general aproximativ 75% din 
emisia totală de NO) şi a "oxizilor de azot din combustibil" (provenind din azotul 
conţinut în combustibil). 

"Oxizii de azot termici" sunt răspunzători pentru cea mai mare parte a 
emisiei de noxe în cazul combustiei gazului natural şi al distilatelor uşoare. 
Cantitatea  de oxizi de azot provenit din combustibil este o funcţie a conţinutu-
lui în azot a combustibilului, depinzând şi de alte proprietăţi ale acestuia. 

Nivelul emisiei de NOx produs de acelaşi combustibil variază în limite 
largi, în funcţie de tipul de centrală. 

Procedeele de modificare (de influenţare) a procesului de combustie 
permit o reducere ce poate să atingă 60% din emisia provenind din centralele 
pe bază de combustibili fosili, toate procedeele utilizând aceleaşi principii (de 
control permanent al procesului de combustie): 

− reducerea excesului de oxigen (mai ales în perioadele în care tempe-
ratura este maximă); 

− scăderea temperaturii în zona de ardere. 
Printre alte metode ce au atins stadiul de comercializare trebuie menţio-

nată reducerea catalitică selectivă şi reducerea selectivă fără catalizatori. 
Aceste două metode permit transformarea oxizilor de azot în azot şi apă, 
injectându-se amoniac în gazele de ardere. 

Emisia de particule provine în principal de la centralele ce utilizează căr-
bune, printre mijloacele de combatere a poluării aflându-se electrofiltrele şi fil-
trele din pânză de sac, mijloace ce au un randament de peste 99%. 

Impactul posibil al emisiei de "urme de elemente" asupra mediului încon-
jurător reprezintă o sursă de preocupare în permanentă creştere, în numeroase 
ţări. Toţi combustibilii fosili conţin urme de elemente (arsenic, cadmiu, crom, 
plumb, mangan, mercur, nichel, vanadiu) în cantităţi  variabile, în funcţie de 
originea combustibilului. Cantitatea ejectată de centrale în atmosferă depinde  
de mai mulţi factori, printre care enumerăm: conţinutul  iniţial al combustibilului 
de astfel de elemente, tipul de arzător utilizat şi metoda de combatere a poluă-
rii utilizată pentru gazele de combustie. 

Bioxidul de carbon se obţine în toate reacţiile de oxidare (în procesul ar-
derii) ale combustibililor fosili, dar cercetările au arătat că pentru acelaşi conţi-
nut energetic (pentru puteri calorice egale ale combustibililor), combustia căr-
bunelui degajă cu 25% mai mult CO2 decât cea a păcurii şi cu 75% mai mult 
CO2 decât cea a gazului natural. 
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Tehnicile de prevenire sau control al ejecţiei de CO2 pentru instalaţiile 
care utilizează combustibili fosili sunt extrem de costisitoare din punct de vede-
re al materialelor necesare şi al energiei, nefiind pentru moment suficient de 
competitive economic. 

Rejecţiile termice evacuate în reţeaua hidrografică de către centralele 
electrice pot afecta foarte puternic ecosistemul acvatic. Aceste rejecţii pot fi 
diminuate prin utilizarea turnurilor de răcire pe cale umedă sau pe cale uscată. 
Se estimează că rejecţiile termice în atmosferă pot avea efecte asupra climatu-
lui la scară regională. 

Impactul asupra mediului înconjurător al producţiei de electricitate obţinu-
tă în centralele nucleare prezintă două laturi distincte: una legată de caracterul 
radioactiv al combustibilului şi alta independentă de radioactivitate  şi legată în 
principal de utilizarea solului şi rejecţiile termice. 

Practic se obţin deşeuri în toate etapele aşa-numitului "ciclu al uraniului", 
dar cantitatea cea mai mare în volum a acestor deşeuri este produsă în timpul 
fazei iniţiale a ciclului (faza extracţiei şi tratamentului). Deşeurile cele mai radi-
oactive sunt produse în cursul fazei finale a ciclului (faza exploatării reactorului 
şi a retratării combustibilului). 

Extracţia uraniului antrenează obţinerea unor cantităţi foarte mari de de-
şeuri, ce sunt caracterizate printr-o concentraţie redusă în radionucleide ca 
uraniul, thoriumul şi  deşeurile radioactive ale acestora. 

În ceea ce priveşte efectele potenţiale asupra mediului înconjurător şi a 
sănătăţii populaţiei, problema cea mai serioasă o reprezintă gestionarea şi 
evacuarea deşeurilor obţinute în timpul operaţiei de extracţie şi tratament. Prin-
tre deşeuri se află: 

− deşeurile  purtate în atmosferă: radonul şi produsele de filiaţie ale ra-
donului, praful (radioactiv şi neradioactiv) produs în timpul fazei de ex-
tracţie şi tratament a minereului, emisia provenită din activitatea de 
extracţie (explozii), emisia provenită din activitatea de tratare (conca-
sare, măcinare, calcinare); 

− deşeurile lichide: apele de mină, efluenţii de tratare, mai ales poluanţii 
radioactivi şi neradioactivi prezenţi în minereu şi substanţele chimice 
ajutătoare (metale grele, acid sulfuric); 

− deşeurile solide: terenurile"moarte", minele părăsite, minereurile săra-
ce (obţinute ca urmare a procesului de extracţie) şi reziduurile, aditivii 
precipitaţi (obţinuţi ca urmare a procesului de tratare). 

Retratarea este etapa cea mai importantă a ciclului uraniului privind pro-
ducerea deşeurilor radioactive. În funcţie de procentul radioactivităţii acestor 
deşeuri ele sunt tratate înainte de a fi dispersate în mediul înconjurător sau 
stocate. Aceste deşeuri se pot prezenta sub formă gazoasă, solidă sau lichidă. 

Din punct de vedere al expunerii populaţiei la radiaţii, radionucleidele 
prezentate în efluenţii lichizi şi gazoşi, care prezintă o importanţă sporită, sunt 
tritiumul, iodul 131, carbonul 14 şi radioizotopii rutheniului, stronţiului şi cesiu-
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lui. La ora actuală este frecventă, în cursul operaţiilor de retratare, ejectarea în 
condiţii bine definite, a anumitor radionucleide, volatile şi solide (particule) în 
atmosferă şi a altora în cursurile râurilor. 

Printre soluţiile preconizate, pentru viitor, de evacuare a combustibilului 
iradiat şi a deşeurilor solidificate cu activitate ridicată se află: îngroparea aces-
tora la mare adâncime în formaţiunile geologice continentale şi îngroparea lor 
în fundul oceanelor şi al mărilor. 

Îngroparea în formaţiunile geologice continentale constă în amplasarea 
deşeurilor, plasate în containere speciale, în interiorul depozitelor realizate prin 
efectuarea de foraje în profunzime în formaţiuni geologice stabile ferite de ape-
le subterane şi de biosferă. 

Îngroparea în fundul mărilor şi oceanelor presupune ca deşeurile să fie 
plasate în containere speciale depuse pe fundul mărilor sau oceanelor sau în-
gropate în sedimentele sau soclul oceanic. 

Durata de viaţă a unei centrale nucleare este de aproximativ 40 de ani. 
După trecerea acestei perioade trebuie preconizată declasarea reactorului de o 
manieră capabilă să limiteze cât mai mult posibil impactul asupra mediului în-
conjurător. Dezafectarea totală a unui reactor nuclear comportă în general trei 
etape: punerea sub cocon, punerea sub masiv de protecţie şi dezafectarea to-
tală. 

 
Impactul producţiei de electricitate obţinută pe bază de surse  
de energie  reînnoibilă asupra mediului înconjurător 
Sursele de energie reînnoibilă pot fi clasificate în două mari categorii. 

Prima este reprezentată de fluxuri energetice naturale, care sunt difuze şi in-
termitente, cum ar fi radiaţia solară directă, vântul, valurile etc. Această formă 
de energie este de asemenea ciclică  şi neregulată şi prin urmare dificil de utili-
zat, prezentând însă avantajul de a se putea reînnoi în permanenţă. 

Cea de-a doua este reprezentată de rezervele energetice naturale (altfel 
spus de energiile semidense sau intermediare), care se reconstituie cu o viteză 
suficient de mare pentru a putea fi exploatate, cum sunt biomasa, barajele re-
zervoare ale centralelor hidroelectrice, sursele geotermice. Această formă de 
energie este mai densă şi mult mai uniformă decât prima. 

În general se poate afirma că aceste surse de energie sunt foarte etero-
gene. Este deci dificil să se facă distincţia între stadiile ciclului aşa cum s-a 
procedat pentru combustibilii fosili şi uraniul (forme de energie densă şi stoca-
bilă) şi să se identifice reziduurile şi impactul asupra mediului înconjurător im-
putabil fiecărui stadiu. 

Trebuie, de asemenea, adăugat că, pentru sursele de  energie reînnoibi-
lă,informaţia este mult mai limitată decât pentru sursele  fosile  de energie şi 
energia nucleară. În aparenţă, impresia oferită de sursele de energie reînnoibi-
lă este foarte favorabilă pentru utilizarea acestora pe scară largă, dar ele pot 
avea, de asemenea, o influenţă negativă asupra calităţii mediului înconjurător. 
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Cum este vorba în general de forme de energie mult maipuţin concentrate de-
cât energia rezultată din combustibilii fosili sau energia nucleară este nevoie 
adesea de instalaţii mari, care necesită mult material şi teren. 

De remarcat faptul că exploatarea pe o scară largă a acestor resurse 
poate avea un impact climatic sau ecologic rezultând fie din deturnarea unui 
flux energetic natural, fie din exploatarea intensivă a unei rezerve energetice 
naturale. 

 
Producţia de electricitate obţinută pe bază de biomasă 
Termenul de "biomasă" corespunde unui conglomerat de materii compus 

din deşeurile solide municipale, deşeurile industriei produselor derivate din 
lemn, gunoiul marilor parcuri de îngrăşământ, reziduurile exploatărilor forestie-
re şi a plantaţiilor energetice, arbori sau plante cultivate special în vederea 
transformării lor în energie. 

Exploatarea anumitor forme de biomasă pentru obţinerea de electricitate 
poate avea un impact  favorabil asupra mediului înconjurător. Se poate cita, cu 
titlu de exemplu, transformarea deşeurilor municipale sau industriale în ener-
gie, care poate să contribuie chiar la rezolvarea problemelor de evacuare a de-
şeurilor şi de utilizare a reziduurilor exploatărilor  forestiere, reducând astfel 
riscurile de incendiere a pădurii şi facilitând  o reîmpădurire rapidă. 

Trebuie, de asemenea, precizat faptul că, pe scară largă, plantaţiile 
energetice pot intra în concurenţă, din punct de vedere al utilizării solului, cu 
producţia de produse alimentare şi producţia de lemn pentru mobilă sau alte 
produse din lemn, putând provoca importante perturbări ale ecosistemelor chi-
ar în cazul unei utilizări atente a solurilor. Se constată astfel că, pentru ca bio-
masa să satisfacă un procent important al cererii de energie a unei ţări trebuie 
să se consacre în acest scop suprafeţe considerabile. 

 
Producţia de electricitate obţinută pe bază de energie solară 
Există două modalităţi de obţinere a electricităţii pe bază de energie sola-

ră: centralele heliotermoelectrice şi centralele solare ce utilizează conversia 
fotovoltaică. Aceste două tipuri de centrale necesită terenuri vaste, fiind în ge-
neral dificil să se construiască astfel de centrale la o distanţă suficient de apro-
piată de locul utilizării finale. În schimb, exploatarea energiei solare nu antre-
nează decât emisii poluante neglijabile în atmosferă sau în apă. 

În ceea ce priveşte inconvenientele prezentate de centralele 
heliotermoelectrice trebuie menţionat că există posibilitatea ca rejecţiile acci-
dentale sau eliberate în caz de urgenţă şi, de asemenea, spălarea periodică a 
elementelor heliotermoelectrice să producă agenţi poluanţi, aceasta în funcţie 
de fluidele utilizate. Se estimează în contrapartidă că acest tip de centrală 
ejectează mai puţină căldură excedentară decât centralele nucleare sau pe 
bază de combustibili fosili (echivalente din punct de vedere al puterii instalate). 
Se constată, de asemenea, că şi câmpurile heliostate (oglinzi turnante) ale 
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unei centrale pot provoca modificări locale ale bilanţului energetic, ale bilanţului 
higrometric, ale regimului de vânturi la joasă altitudine şi ale temperaturii aeru-
lui în apropierea suprafeţei. Rămâne de determinat impactul exact pe care ast-
fel de schimbări le pot exercita asupra microclimatului, în imediata apropiere a 
unei centrale solare. 

Există, de asemenea, riscul ca o mare parte a populaţiei din regiune sau 
a personalului aferent centralei să orbească, ca urmare a expunerii retinei mai 
mult decât câteva secunde la lumina furnizată şi echivalentă cu cea a mai mul-
tor planete soare. 

Printre avantajele prezentate de centralele solare pe bază de conversie 
fotovoltaică se poate menţiona faptul că ele nu ejectează periodic poluanţi at-
mosferici şi nici nu produc deşeuri solide cu o ciclicitate anuală. 

Printre dezavantaje, se  pot menţiona: formarea accidentală a arcurilor 
de înaltă tensiune, cu degajare de ozon şi de  fum datorat materialelor plastice 
arse, riscul de a provoca o cerere biochimică în oxigen, ca urmare a spălării 
elementelor fotovoltaice cu ajutorul detergenţilor. 

În cazul declasării centralei, trebuie eliminate deşeurile solide cum ar fi 
betonul, nisipul de siliciu  şi sticla spartă, existând posibilitatea de a se recicla 
unele dintre acestea, în funcţie de interesul economic şi randamentul operaţiu-
nilor de recuperare. 

În concluzie, se poate afirma că producţia de electricitate solară va fi 
destinată în viitor mai degrabă aplicaţiilor pe scară  redusă până când vor fi 
elaborate procedee fotovoltaice mai eficace şi mai puţin costisitoare. Efectele 
asupra mediului înconjurător ale utilizării acestora vor fi în mare parte pozitive, 
în măsura în care ele permit înlocuirea unei modalităţi de obţinere a electricită-
ţii prin alta mai puţin poluantă. 

 
Producţia de electricitate obţinută pe bază de energie geotermică 
În ceea ce priveşte producţia de electricitate obţinută pe bază de energie 

geotermică se poate afirma că utilizarea acestei forme de energie poate avea 
unele consecinţe negative asupra aerului, apei şi solului şi că amploarea im-
pactului depinde de amplasarea acestor centrale şi variază în funcţie de  pro-
prietăţile rezervorului şi de concepţia centralelor. 

Printre poluanţii aerului se pot semnala: rejecţiile directe ale vaporilor 
geotermici şi rejecţiile de gaze necondensabile. Natura şi cantitatea poluanţilor 
reprezintă date specifice locului de amplasare şi depind de compoziţia chimică 
a fluidului  geotermic. 

Printre principalii efluenţi atmosferici ai centralelor geotermice se găsesc: 
hidrogenul sulfurat, amoniacul şi bioxidul de carbon. Acidul sulfhidric (H2S) es-
te considerat  drept un efluent atmosferic al centralelor geotermice având cele 
mai poluante caracteristici, ca urmare a efectelor nocive pe care le are asupra 
sănătăţii omeneşti, efecte care merg  de la mirosul dezagreabil pentru concen-
traţii de aproximativ 0,2 mg/m3 până la simptome sistematice şi chiar până la 
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moarte pentru concentraţii cuprinse între 1000 şi 2250 mg/m3 (în cazul unei 
expuneri cuprinse între 15 şi 60 minute). În cazul energiei geotermice, concen-
traţiile de H2S comportă probleme privind mirosul său deosebit de penetrant şi 
greu de suportat şi reactivitatea sa chimică. 

În ceea ce priveşte rejecţiile de bioxid de carbon (CO2) acestea nu pun 
probleme privind protecţia mediului înconjurător în apropierea centralelor, con-
tribuind numai la acumularea globală de CO2 în atmosferă cu o amplitudine 
identică celei ale unei centrale pe bază de cărbune. 

Amoniacul (NH3) nu aduce prejudicii prin el însuşi, deoarece odată ajuns 
în atmosferă el se  diluează rapid până la concentraţii acceptabile. El poate 
reacţiona cu celelalte substanţe chimice, putând avea efecte nocive asupra 
mediului înconjurător, de  exemplu, reacţionând cu hidrogenul sulfurat pentru a 
forma sulfat de amoniu, care este poluant. 

Se găsesc, de asemenea, urme de radon-222, în fracţiunea gazoasă ne-
condensabilă a vaporilor geotermici, dar  concentraţia sa n-a reprezentat nicio-
dată o problemă reală pentru toate centralele geotermice aflate în funcţionare. 

Trebuie, de asemenea, adăugat faptul că majoritatea apelor calde geo-
termale conţin o cantitate relativ importantă de solide şi metale  grele dizolvate. 
Apele geotermale reprezintă în general o soluţie de clorură de sodiu şi de po-
tasiu conţinând siliciu, bor, sulf şi amoniac, iar fluorurile au concentraţii relativ 
ridicate ca şi diversele urme de metale. 

Printre celelalte probleme care pot fi considerate ca având efecte nocive 
asupra mediului înconjurător, cauzate de producţia de electricitate pe bază de 
energie geotermică se pot cita: scufundarea solului (mai ales în cazul zăcămin-
telor geotermice în care predomină faza lichidă) şi zgomotul (nivelul zgomotului  
poate să atingă aproximativ 120 decibeli în apropierea puţurilor geotermice, 
care nu sunt echipate cu dispozitive ce amortizează zgomotul). 

Trebuie, de asemenea, amintit faptul că centralele geotermice prezintă 
un randament foarte  scăzut şi că aproximativ 90% din totalul energiei termice 
este evacuată în mediul înconjurător sub formă de căldură reziduală. Această 
căldură  reziduală disipată în atmosferă poate antrena formarea în timpul iernii 
de ceţuri  locale şi de polei pe autostrăzi. 

 
Producţia de electricitate obţinută pe bază de energie hidraulică 
Producţia de electricitate  pe bază de energie hidraulică poate avea atât 

un impact pozitiv, cât şi unul negativ asupra mediului înconjurător. Se poate  
cita cu titlu de exemplu drept impact local pozitiv protecţia contra inundaţiilor ca 
urmare a regularizării debitelor. 

În ceea ce priveşte impactul negativ al construcţiei de baraje şi al creării 
de lacuri artificiale (baraje rezervor) asupra mediului înconjurător se constată 
adesea că aceste activităţi pot fi defavorabile ciclului hidrologic, protecţiei eco-
logice a fluviilor provocând pierderi de teren  potenţial productive şi chiar dis-
trugerea ecosistemelor şi a peisajelor naturale, având o valoare estetică deo-
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sebită. În cazul barajelor de dimensiuni importante greutatea apei şi acumula-
rea sedimentelor pe fundul rezervoarelor barajelor pot exercita presiuni asupra 
scoarţei terestre şi provoca deplasări ale lucrării. Dintre riscurile cele  mai im-
portante pentru mediul înconjurător (mai ales în cazul barajelor de mari dimen-
siuni situate în zone seismice) putem aminti: posibilitatea ruperii barajului, care 
poate avea consecinţe dezastruoase pentru mediul înconjurător. 

Se constată existenţa unui interes crescând în favoarea posibilităţilor 
oferite de schemele hidoelectrice de putere redusă (1 MW) ce implică o tehno-
logie relativ simplă, aceasta în cazul aplicaţiilor localizate ce permit reducerea 
pierderilor de teren. Această soluţie oferă, în schimb, avantajul de a nu necesi-
ta  linii de transmisie de înaltă tensiune şi de a înlocui combustibilii ce ar trebui 
livraţi în localitate, cu toate riscurile pe care le presupune un astfel de  trans-
port. 

 
Producţia de electricitate obţinută pe bază de energie eoliană 
Impactul utilizării energiei eoliene (în scopul obţinerii de electricitate) 

asupra mediului înconjurător prezintă mai multe laturi: poluare vizuală, poluare 
fonică, interferenţe asupra transmisiilor de televiziune şi riscul de rupere. 

Poluarea vizuală este datorată în principal pilonilor şi ampenajului deoa-
rece paletele sunt practic invizibile atunci când se învârtesc. Aplicarea de culori 
pe piloni şi pe ampenaj poate atenua în mod sensibil poluarea vizuală. 

Zgomotele pe care le provoacă utilizarea energiei eoliene sunt de două 
tipuri: există în primul rând zgomote cauzate de multiplicatorul de viteză şi ge-
nerator, acestea putând fi reduse cu uşurinţă la niveluri acceptabile. Cea de-a 
doua categorie este reprezentată de scurgerea (pătrunderea) aerului de-a lun-
gul paletelor rotorului al cărui zgomot poate să atingă o intensitate sonoră de 
ordinul a 100 decibeli şi chiar mai mult. 

În ceea ce priveşte riscul de rupere, acesta apare atunci când o paletă 
se detaşează de structura care o poartă sau când ansamblul sistemului ener-
getic bazat pe utilizarea energiei eoliene se prăbuşeşte deoarece viteza vântu-
lui depăşeşte limita de rezistenţă. 

În general trebuie remarcat faptul că, începând cu mijlocul anilor '70, s-
au făcut progrese însemnate în domeniul tehnologiilor energetice, care vor fi 
necesare pe plan mondial dacă opinia publică va începe să acorde importanţa 
meritată utilizării surselor de energie reînnoibilă. 

După cum se poate vedea din datele prezentate în tabelul nr. 10 se aş-
teaptă înregistrarea unor noi reduceri ale costurilor acestor tehnologii în dece-
niile următoare. 

De remarcat faptul că  sursele de energie reînnoibilă (biomasă primară şi 
hidroenergie), contrar credinţei unanim acceptate,  acoperă deja aproximativ 
20% din consumul mondial de energie. Biomasa satisface în proporţie de 35% 
necesarul total de energie al ţărilor în curs de dezvoltare deşi cel mai adesea 
nu într-o manieră care poate fi susţinută sau reînnoită pe termen lung. 
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Tablelul nr. 10 

Evoluţia costurilor electricităţii obţinute pe bază de surse  
de energie reînnoibilă, în perioada 1981 - 2030 (1) 

- în cenţi 1988/kwh - 
Sursa de energie 1980 1988 2000 2030 

Energie eoliană 32 (2) 8   5 3 
Energie geotermală 4 4 4 3 
Energie fotovoltaică 339 30 10 4 
Energie solară termală, din care:     
- obţinută utilizând un circuit de fluid gazos   24 (3) 8 (4) 6 (5) - (6) 
- obţinută utilizând oglinzi parabolice   85 (7) 16 8 5 
Biomasă (P) 5 5 - - 

Notă: (1) Toate costurile sunt rotunjite şi aproximate peste durata de viaţa aşteptată pentru 
tehnologia respectivă; costurile  previzionate includ beneficii la niveluri foarte înalte 
ale fondurilor guvernamentale de cercetare şi dezvoltare. 
(2) 1981; (3) 1984; (4) 1989; (5) 1994. 
(6) Nu au fost făcute estimări pentru anul 2030 în primul rând datorită incertitudinilor 
privind preţul gazului natural. 
(7) 1982. 
(8) Modificările viitoare privind costurile biomasei sunt dependente de costul materiei 
prime. 

Sursa: Worldwatch Institute, based on Idaho National Engineering Laboratory et al, The 
Potential of Renewable Energy. 

De amintit că, în unele ţări industrializate sursele de energie reînnoibilă 
joacă un rol central. Norvegia, de exemplu, se bazează pe utilizarea hidroener-
giei şi a energiei provenite din masa lemnoasă în proporţie de peste 50%  în 
satisfacerea necesarului său de energie. 

Emisiile poluante ale centralelor electrice, norme internaţionale 
Stabilirea de măsuri stricte de combatere a emisiilor poluante (de SO2 şi 

NOx) provenite de la centralele electrice a făcut obiectul mai multor negocieri şi 
reglementări în cadrul Comunităţii Europene şi a Agenţiei Internaţionale pentru 
Energie. 

În general se pot utiliza două modalităţi diferite pentru evaluarea acestor 
emisii. Prima este bazată pe utilizarea unor măsurători efective ale acestor 
emisii. Se pot astfel, supraveghea anumite instalaţii reprezentative de-a lungul 
unei perioade, iar apoi rezultatele obţinute pot fi utilizate pentru calcularea coe-
ficienţilor medii de emisie pe instalaţie. Se pot deci utiliza aceşti coeficienţi pen-
tru calcularea profilelor naţionale pe poluant sau a coeficienţilor de emisie pe 
plan naţional. Mai multe metode pot fi utilizate pentru determinarea coeficienţi-
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lor pe instalaţie, în vederea obţinerii, fie de evaluări, fie de coeficienţi pe plan 
naţional. Exactitatea evaluărilor finale depinde de metoda de determinare a 
coeficienţilor care este utilizată. 

Cea de-a doua modalitate de calculare a coeficienţilor de emisie pe plan 
naţional constă în crearea  de date "sintetice". În acest caz  nu se evaluează 
emisiile poluante pe baza măsurătorilor efectuate în diverse instalaţii, ci 
utilizându-se alte elemente de informare. Se pot astfel evalua emisiile pe baza 
unor analize ştiinţifice a tehnicilor şi procedeelor utilizate. Această modalitate 
este frecvent întrebuinţată în cazul noilor tehnologii. 

Trebuie, de asemenea, adăugat că reglementările privind emisiile polu-
ante, care sunt aplicabile instalaţiilor de obţinere a energiei, pot lua forma unei 
obligaţii de a utiliza o tehnică antipoluantă anumită, de a folosi cele mai per-
formante tehnici disponibile sau a unei indicaţii privind procentul sau limita ma-
ximală admisă pentru aceste emisii. Ţările care sunt favorabile indicaţiei privind 
valorile limită pentru emisiile poluante fixează cifre care variază în funcţie de 
combustibilul utilizat şi de tipul de instalaţie. Limitele cantitative ale acestor 
emisii pot fi prezentate sub următoarele forme: 

− cantitatea de poluant pe unitatea de volum de gaz ars, în mod obişnu-
it exprimată în miligrame pe "normal" metru cub (mg/Nm3); 

− părţi de poluanţi  pe milion (ppm) sau pe miliard, părţi de gaz ars, în 
volum (ca în Anglia); 

− cantitatea  de poluanţi emişi pe unitatea de energie produsă sau de 
combustibil consumat (nanograme pe joule de combustibil consumat 
sau livră pe milion BTU), modalitate de exprimare utilizată în SUA şi 
Canada. 

Aceste diferenţe privind sistemul de exprimare al limitelor cantitative ad-
mise în diverse ţări sau regiuni complică foarte mult comparaţiile privind valori-
le limită de emisie din ţările pentru  care nu există statistici de exploatare. 

O altă posibilitate de obţinere a unor date sintetice constă în evaluarea 
emisiilor rezultate prin aplicarea normelor naţionale de emisie. În această  
eventualitate, se presupune că producătorii de electricitate respectă normele 
de emisie în vigoare. Pe baza normelor de emisie în vigoare, se pot deduce, 
procedând în sens invers, care sunt normele de evaluare ale acestor emisii. 

Este posibil ca în cadrul estimărilor având un caracter foarte general, 
evaluările realizate pe baza datelor sintetice să fie la fel de exacte ca şi cele 
calculate pe baza datelor concrete. Ţinându-se cont de diferenţele existente 
între vârsta instalaţiilor, tehnologiile utilizate, tipurile de combustibili utilizaţi şi 
metodele de evaluare  a coeficienţilor adoptate pe de o parte şi de modificările 
procentelor de emisie ale instalaţiilor apărute pe măsură ce acestea se înve-
chesc, pe de altă parte, este posibil ca evaluările bazate pe măsurători concre-
te efectuate în instalaţii individuale să prezinte valori diferite. 

 



 
 
382 

Creştere economică, consum de energie şi efect de seră: 0  
Încercare de comparaţie internaţională 
Energie, Co2 şi efect de seră: aspecte generale 
Definiţia efectului de seră 
Efectul de seră este fenomenul prin care atmosfera terestră reţine, ca 

urmare a prezenţei bioxidului de carbon şi a urmelor de gaze, cum  ar fi meta-
nul şi cloro-fluoro-carburile, o parte a radiaţiei solare pe care o primeşte, fapt 
ce poate antrena o reîncălzire a atmosferei. Cercetările au demonstrat că CO2 
prezent în atmosferă modifică echilibrul termic al globului, acţionând ca un 
acoperiş de sticlă al unei sere, ca un filtru aproximativ în sens unic: 

− transparent în proporţie de 48% pentru radiaţia solară el permite reîn-
călzirea oceanelor şi continentelor; 

− absorbant în proporţie de 80% pentru radiaţia infraroşie, reflectată de 
către suprafaţa terestră, el împiedică această radiaţie de a fi retrans-
misă în spaţiu. 

Acest dublu comportament constituie efectul de seră, care din momentul 
apariţiei atmosferei terestre, modifică bilanţul său energetic şi majorează tem-
peratura sa medie. Se estimează că temperatura medie la suprafaţa pământu-
lui fără existenţa efectului de seră nu ar fi decât de -180C. Efectul de seră a 
majorat-o la 150C, ceea ce a favorizat în mod cert dezvoltarea vieţii pe planeta 
noastră. 

Activităţile energetice exercită o influenţă foarte importantă asupra efec-
tului de seră, în măsura în care acestea contribuie la majorarea concentraţiei 
de CO2 în atmosferă. 

Din acest punct de vedere trebuie amintit faptul că, utilizarea combustibi-
lilor fosili este responsabilă pentru aproximativ 75% din emisia antropică de 
CO2, restul provenind din procesul despăduririi şi din oxidarea solurilor foarte 
expuse. Contribuţia diverselor tipuri de combustibili fosili la emisia de CO2 este 
următoarea: ţiţei 34%, cărbune 34% şi gaze naturale 12%. 

Combustibilii fosili şi biomasa arsă produc împreună între 65 şi 75% din 
emisia de N2O. Distribuţia şi utilizarea combustibililor fosili ( a gazului natural în 
principal) este responsabilă pentru 10-30% din emisia de CH4. 

Dacă ţinem cont de cifrele avansate de către specialiştii lui "Inter-
governmental Panel on Climate Change" se poate constata că relativa contri-
buţie a fiecărui gaz la majorarea efectului de seră în perspectiva următorilor 
100 de ani va fi: CO2 (61%), CH4 (15%), CFC-11 şi CFC-12 (9%), şi N2O (4%). 

 
Progresele înregistrate şi stadiul actual al cunoştinţelor 
Printre cei care au început să-şi pună întrebări în legătură cu efectul de 

seră, de-a lungul timpului pot fi citaţi: 
J.B. Fourier care a fost, în anul 1827, primul ce a anticipat efectul de se-

ră şi a sugerat că activitatea omenească ar putea modifica climatul globului; 
Svante Arrhenius (1859- 1927), care a fost unul dintre primii ce şi-au pus între-
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bări privind impactul climatic al unei majorări a concentraţiei atmosferice de 
bioxid de carbon. 

După ani de cercetare cu ajutorul carotajului la adâncime în gheţari1 pri-
vind compoziţia straturilor de gheaţă acumulate în Groenlanda şi în Antarctica 
s-a putut stabili cu certitudine  faptul că, în comparaţie cu începutul secolului, 
compoziţia chimică a atmosferei a suferit o modificare importantă. 

Ipoteza existenţei unei corelaţii între concentraţia de CO2 în atmosferă şi 
temperatura globului a fost formulată pentru prima dată la sfârşitul secolului 
trecut de către S.Arrhenius, aceasta fiind verificată în anul 1986, ca urmare a 
unui examen al carotelor glaciare obţinute din Antarctica de către echipe fran-
co-sovietice, carote a căror vechime a fost apreciată la peste 150.000 ani îna-
intea lui Isus Christos. 

În ceea ce priveşte constituenţii principali (azot, oxigen) aceştia au ră-
mas neschimbaţi, dar situaţia este complet diferită pentru un anumit număr de 
gaze prezente în foarte mică concentraţie: în cazul acestora se  vorbeşte ade-
sea de concentraţie exprimată în "ppmv"2.În ciuda slabei lor concentraţii,  aces-
te gaze au o importanţă capitală în bilanţul schimburilor termice între Pământ, 
Soare şi spaţiu.  Printre acestea se află în principal bioxidul de carbon (CO2), 
metanul (CH4), ozonul (O3),  "freonii" CFC-11 şi CFC-12 (având compoziţia 
chimică CCl3F şi CCl2F2) şi oxizii de azot (NOx). 

Măsurătorile efectuate în ceea ce priveşte bioxidul de carbon au arătat 
într-adevăr că s-a trecut de la o concentraţie atmosferică  de 280 ppmv înain-
tea începutului  erei industriale la o concentraţie actuală de 353 ppmv. 

Tabelul nr. 11 

Evoluţia concentraţiei bioxidului de carbon şi a principalelor urme 
de gaze contribuind la realizarea efectului de seră în atmosferă 

Gazul Concentraţia 
preindustrială

(în ppmv) 

Concentraţia 
în 1990 

 (în ppmv) 

Ritmul de creş-
tere anuală (%)

Efectul de se-
ră potenţial 

CO2 280 353 0,5 1 
CH4 0,79 1,72 0,9 63 
N2O 0,288 0,31 0,25 270 
CCl3 F(CFC-11)   0 0,280x10-3 4 4500 
CCl2 F2(CFC-12)   0,484x10-3 4 7100 
Sursa: Report to the Inter-governmental Panel on Climate Change, Working Group I. 

                                                           
1 Demne de amintit lucrările de cercetare efectuate de către o echipă de cercetători din Gre-

noble, existând o contribuţie americană la nivelul logisticului, în 1978 (carotajul Domului C 
în Antarctica de Est) şi lucrările de cercetare franco-sovietice realizate între 1970 şi 1985 
(foraje efectuate între 500 m şi 2200 m în cadrul staţiei Vostok situate pe platoul antarctic 
la o altitudine de 3488 m). 

2 ppmv = părţi pe milion exprimate în volum. 
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În acelaşi timp conţinutul în metan s-a dublat (de la 0,79 ppmv la 1,72 
ppmv) şi alte gaze şi-au făcut apariţia1) (oxizii de azot şi cloro-fluoro-carburile). 
Se constată, de  asemenea, din acelaşi tabel că s-a majorat concentraţia de 
NOx de la 0,288 ppmv în epoca industrială la 0,31 ppmv în 1990. 

Efectul de seră potenţial reprezintă o măsură a puterii de încălzire într-o 
perioadă determinată (în cazul de faţă, 20 ani) a unei molecule de gaz emise în 
atmosferă.  Cifrele prezentate în tabelul nr. 11 arată că, deşi bioxidul de carbon 
este gazul prezent în cea mai mare cantitate, puterea sa de încălzire fiind ega-
lă cu 1  prin convenţie, aceasta este cu mult mai mică decât a celorlalte gaze. 

Trebuie, de asemenea, adăugat că există o listă foarte lungă de gaze 
având efect de seră, iar  importanţa acestora este mai mică decât cea a gaze-
lor deja menţionate, dar originea lor este adesea puţin cunoscută. Din această 
categorie fac parte ozonul troposferic şi  aerosolii. Astfel, dacă se constată o 
diminuare a ozonului stratosferic, ozonul troposferic tinde să se majoreze şi 
acesta accentuează efectul de seră. În ceea ce priveşte rolul aerosolilor, ade-
sea de origine industrială (dar de asemenea de origine biologică, vulcanică şi 
eoliană) trebuie menţionat că aceştia sunt  de natură  foarte diversă şi acţiunea  
lor directă nu este capabilă în general să modifice ea singură efectul de seră, 
dar acţionează asupra radiaţiei solare şi serveşte drept nucleu de condensare 
pentru formarea norilor. 

 Trebuie, de asemenea, menţionat că gazele numite "gaz- trace", care  
reprezintă subproduse ale unor reacţii chimice industriale compensează rarita-
tea lor printr-o mare "eficacitate", aşa cum o indică concluziile unui studiu efec-
tuat de National Center for Atmospheric Research, organism care lucrează în 
cadrul NASA. Tabelul nr. 12, extras din articolul amintit prezintă o contribuţie 
preconizată pentru anul 2050 a principalelor "gaz-trace" şi a CO2-ului la împie-
dicarea retransmiterii în spaţiu a  radiaţiei solare infraroşii. 

Tabelul nr. 12 

Contribuţia actuală (1985) şi viitoare (2050) a principalelor 
gaze la realizarea efectului de seră 

Gazul Concentraţia 1985 Q total (W/m2) Concentraţia 2050 ∆Q 2050 (W/m2) 
CO2 345x10-6 50 400-600x10-6 0,9-3,2 
CH4 1,7x10-6 1,7   2,1-4,0x10-6 0,2-0,9 
O3 10-100x10-9   1,3 12-150x10-9   0,2-0,6 
NOx 304x10-9   2,3 350-450x10-9   0,1-0,3 
CFC-11   0,22x10-9   0,06   0,7-3,0x10-9 0,23-0,7 

                                                           
1 Trebuie menţionat că începând cu anul 1750, ponderea deţinută de CO2, CH4 şi N2O s-a 

majorat în mod regulat, în timp ce cloro- fluoro-carburile nu şi-au făcut apariţia decât din 
1950. 
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Gazul Concentraţia 1985 Q total (W/m2) Concentraţia 2050 ∆Q 2050 (W/m2) 

CFC-12   0,38x10-9   0,12   0,2-4,8x10-9   0,6-1,4 
  54,5    2,2-7,2 

Sursa: Organizaţia Meteorologică Mondială. 

Partea din stânga a tabelului indică situaţia în 1985 (Q total), iar partea 
din dreapta creşterea prevăzută pentru anul 2050 ∆Q 2050). Cifrele de per-
spectivă prezintă limite foarte largi, dar în ambele cazuri extreme. Contribuţia 
bioxidului de carbon este  inferioară celei de ansamblu a celorlalte gaze aşa- 
numite "urme de gaze" (0,9 comparativ cu 1,33 W/m2; 3,2 comparativ cu 0,9 
W/m2). 

Gazele având o concentraţie foarte mică (les gaz traces), care sunt pre-
zentate în tabelul de mai sus au într-adevăr proprietăţi specifice, care explică 
acţiunea lor asupra mediului înconjurător: 

− o durată de viaţă, în atmosferă, foarte îndelungată (10 ani pentru me-
tan, de 70 ani pentru CFC-11, 120 de ani pentru CFC- 12, 125 de ani 
pentru N2O...); 

− o capacitate puternică de absorbţie termică în ansamblul spectrului 
solar în infraroşu  ca şi faptul că molecula de CFC- 11, este de 10 000 
ori mai absorbantă decât bioxidul de carbon. 

 
Consecinţe previzibile 
Specialiştii estimează că, în funcţie de ritmul de creştere al procesului de 

ardere al combustibililor fosili, ca şi de procesul de despădurire, concentraţia 
globală de CO2 în atmosferă ar putea să se dubleze  în perioada cuprinsă între 
mijlocul şi sfârşitul secolului viitor. 

Această dublare a concentraţiei de bioxid de carbon în atmosferă ar pu-
tea, conform estimărilor realizate cu ajutorul modelării atmosferei, să antreneze 
o creştere a temperaturii medii anuale cuprinsă între 3 si 50C conform modelu-
lui. Impactul local poate să fie chiar mult mai puternic,  acesta fiind maxim iarna 
în regiunile latitudinilor ridicate ale emisferei nordice. 

În cazul tuturor modelelor acest impact depăşeşte 7-80C. 
Raportul lui National Center for Atmospheric Research, organism care 

lucrează în cadrul NASA, ţine cont pentru prima dată de efectul exercitat de 
aşa-numitele "gaz-trace" (urme de gaze) şi avansează un interval de tempera-
tură cuprins între 1,5 şi 4,50C privind creşterea de temperatură preconizată 
pentru anul 2050, interval de temperatură, care ar corespunde unei majorări a 
nivelului mării cuprinsă între 20 şi 140 cm1.  

                                                           
1 Acest raport pune în evidenţă în acelaşi timp dificultăţile considerabile inerente acestui gen 

de muncă printre care se enumeră: a) realizarea  extrem de dificilă a măsurării concentra-
ţiei "urmelor de gaz"; b) cunoaşterea insuficientă a compoziţiei chimice a constituenţilor 
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Printre consecinţele previzibile acceptate de către cercurile ştiinţifice ca 
rezultat al creşterii de temperatură prevăzute, se poate menţiona: modificarea 
configuraţiei precipitaţiilor, deplasarea zonelor geografice, care erau specifice 
pentru producţia alimentară, apariţia unor zone expuse deşertizării, majorarea 
nivelului mărilor ca urmare a topirii gheţurilor polare ca şi modificări ale stocului 
de peşti, de păduri  şi de aprovizionare cu apă. 

Se apreciază că anumite modificări ar putea fi supărătoare pentru o regi-
une dată, iar altele benefice. Se estimează, de asemenea, că aceste modificări 
ar putea să aibă profunde incidenţe sociale, economice şi politice pe scară 
mondială. 

 
Procesul actual de cunoaştere privind problema mediului  
înconjurător 
În ciuda faptului că efectul de seră nu este la ora actuală o prioritate a 

guvernelor şi că posibila schimbare de climă a globului este încă obiectul unor 
controverse foarte aprinse în cercurile ştiinţifice, se asistă pe plan mondial în-
cepând cu anii '701  la o schimbare de perspectivă majoră privind concepţia 
referitoare la raporturile, care există între dezvoltarea economică, resursele 
naturale şi mediul înconjurător. 

Conştientizarea eventualelor limite ale unei creşteri economice fondate 
pe mobilizarea resurselor naturale şi progresele înregistrate în ştiinţele care se 
ocupă cu studiul planetei sunt cele două elemente decisive, care au reuşit să 
concentreze din ce în ce mai mult atenţia opiniei publice asupra problemelor 
mediului înconjurător. 

Acest proces s-a accelerat în cea de-a doua  jumătate a anilor '80. În 
anul 1986, Consiliul Internaţional al Uniunilor Ştiinţifice lansează Programul 
Internaţional Geosferă - Biosferă. Acest program de cercetare, care reprezintă 
mai multe zeci de miliarde dolari eşalonaţi pe o perioadă de 15 ani, a permis 
constituirea unui veritabil sistem de supraveghere a Pământului şi mai ales a 
marilor cicluri bio şi geo-chimice. 

Pe de altă parte, Organizaţia Meteorologică Mondială şi Programul Naţi-
unilor Unite pentru Dezvoltare a creat în 1988 un Grup Interguvernamental re-
feritor la evoluţia climei pe glob (Groupe Intergouvernamental sur l'Evolution du 
Climat sau IPCC în limba engleză). Acest grup de experţi internaţionali are, 
drept triplă sarcină de a constata şi aduna cunoştinţele ştiinţifice în domeniu, 
de a analiza consecinţele schimbărilor climatice şi de a identifica care sunt po-
sibilele strategii de răspuns. 

Trebuie, de asemenea, menţionată importanţa câtorva conferinţe având 
un caracter internaţional, regrupând reprezentanţii ştiinţifici şi factorii de deci-

                                                                                                                                                    
stratosferei; c) necesitatea de a ţine cont de un fenomen fundamental reprezentat de către 
absorbţia bioxidului de carbon de către oceane. 

1 Prima Conferinţă a Naţiunilor Unite privind mediul înconjurător, Stockholm, 1972. 
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zie, conferinţe care au reuşit să demonstreze că  efortul de a întreprinde acţiuni 
în acest domeniu priveşte întreaga comunitate internaţională şi că acest efort 
va trebui să fie împărţit în mod echitabil între naţiuni şi că implică un transfer de 
mijloace tehnice şi financiare de la marii consumatori de astăzi (ţările industria-
lizate) către marii consumatori de mâine (ţările în curs de dezvoltare). 

Printre cele mai importante se pot cita conferinţa ţinută în iunie 1988 la 
Toronto (privind reducerea emisiei de CO2 cu 20%, pe plan mondial până în 
anul 2005). Conferinţa la înalt nivel, care a avut loc la iniţiativa Franţei, Olandei 
şi Norvegiei, în martie 1989, la Haga (având drept principal obiectiv apelul la 
crearea în cadrul ONU al unei Autorităţi Internaţionale privind mediul înconjură-
tor), întâlnirea la înalt nivel a celor 7, care s-a desfăşurat în iulie 1989 la Paris 
(în cursul  căreia  a apărut pentru prima dată subiectul  mediului înconjurător 
drept preocupare de prim rang a şefilor de state), Conferinţa de la Geneva (ca-
re a avut drept obiectiv principal stabilizarea emisiilor admisibile în anul 2000 la 
nivelul celor din 1990, renunţându-se la reducerea de 20% până în 2005, pre-
văzută prin declaraţia de la Toronto). 

 
Creşterea economică, consum de energie şi emisie de CO2 
Comparaţii internaţionale 
În încercarea de a se rezolva problema efectului de seră se asistă la  

dezvoltarea cercetărilor vizând studierea modalităţilor de reducere a emisiei de 
CO2 cu ajutorul modelelor bazate pe comparaţiile internaţionale. Printre cele 
mai utilizate se găsesc: cele bazate pe emisia totală de CO2, cele bazate pe 
emisia de CO2 raportată la PIB, şi cele bazate  pe emisia de CO2 raportată la 
populaţie. 

Primul tip de model atribuie ţărilor o anumită cantitate de energie prove-
nită din utilizarea combustibililor fosili, în funcţie de emisia de CO2 fie anual, fie 
pe o perioadă trecută. În conformitate cu acest model fiecare ţară va trebui să 
reducă cu aceeaşi viteză consumul său de energie provenită din utilizarea 
combustibililor fosili. Acest tip de model ia drept referinţă starea actuală a con-
sumului şi nu ţine cont de faptul că diversele ţări n-au un acces comparabil la 
"savoir-faire"-ul tehnologic, la finanţarea economiilor de energie, la introduce-
rea noilor tehnologii etc. Acest model defavorizează foarte tare ţările în curs de 
dezvoltare. 

Cel de-al doilea tip de model presupune că toate ţările (sau numai ţările 
industrializate) ar trebui să reducă, în fiecare an raportul "emisie de  CO2/PIB" 
cu un anumit procent. Există de asemenea o variantă a acestui model, care 
preconizează alinierea tuturor ţărilor la nivelul unui anumit raport "emisie de 
CO2/PIB". Luând în considerare această ultimă ipoteză, ţările în curs de  dez-
voltare, ţările Europei de Est şi Statele Unite ar fi foarte dezavantajate (vezi 
tabelul nr. 13). 

Luându-se  în calcul ca punct de reper Franţa (avându-se în vedere fap-
tul că aceasta ocupă o poziţie mediană în rândul comunităţii ţărilor industriali-
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zate) şi aplicându-se raportul energie/PIB şi ritmul de trecere la utilizarea ener-
giei nucleare practicat de aceasta la  ansamblul ţărilor industrializate, se con-
stată că ar fi posibilă o reducere cu 40% a emisiei de CO2 pe întreaga planetă, 
în perspectiva anului 2000. 

Tabelul nr. 13 

Ţări sau regiuni Consumul energetic raportat 
la unitatea de PIB (tep/1000 $)

Consumul energetic pe 
locuitor (tep/locuitor) 

OCDE 0,4191 4,6546 
S.U.A. 0,5603 7,4571 
Ţări în curs de dezvol-
tare (inclusiv China) 0,6829 0,6305 

Europa de Est şi 
URSS 0,8609 4,2584 

Sursa: Annales des mines, Réalités industrielles, janvier 1991. 

Cel de-al treilea tip de model presupune fixarea la un nivel maxim a emi-
siei de CO2 pe locuitor. Acest model nu face distincţie între ţările care posedă o 
industrie puternic consumatoare de energie şi cele a căror economie este mai 
puţin dezvoltată. Acest gen de model prezintă avantaje pentru ţările ce fac 
eforturi în scopul controlării modului în care sunt utilizaţi combustibilii fosili 
(cum ar fi Franţa, de exemplu) şi pentru ţările în curs de dezvoltare. 

Se poate, de asemenea, afirma că toate comparaţiile ce iau în conside-
rare nivelul maxim al emisiei de CO2 raportat la numărul de locuitori sunt cele 
mai echitabile din punct de vedere al ecologiştilor deoarece fiecare individ tre-
buie să aibă aceleaşi drepturi în ceea ce  priveşte utilizarea unei resurse plane-
tare ca atmosfera. 

Se poate, de asemenea, adăuga că, realizarea comparaţiilor internaţio-
nale cu ajutorul diverselor modele poate permite studierea repartizării echitabi-
le a efortului de reducere al emisiei între ţări având o situaţie foarte diferită din 
punct de vedere al eficienţei consumului energetic, al structurii industriale, al 
nivelului de dezvoltare, al infrastructurii etc. 

Pentru reducerea emisiei de CO2, ţinându-se cont de factorii menţionaţi, 
se preconizează mai multe tipuri de măsuri: 

− raţionalizarea cantitativă, care presupune fixarea reglementară a nive-
lului emisiei pentru fiecare ţară şi într-o etapă ulterioară, pentru fieca-
re agent economic al unei ţări date; 

− fiscalitatea, prin intermediul căreia se doreşte uniformizarea nu numai 
a emisiei ţărilor, dar şi a eforturilor furnizate pentru aceasta şi 
internalizarea costurilor privind mediul înconjurător în preţul produsu-
lui poluant conform principiului "pollueur payeur" (cine poluează, plă-
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teşte). Acesta presupune utilizarea legilor pieţei pentru obţinerea unei 
reduceri a emisiei de poluanţi, prin intermediul diminuării consumului 
şi folosirii alternative  a diverselor surse de energie în funcţie de con-
ţinutul de carbon al acestora; 

− principiul dreptului de poluare negociabil (introdus de către Statele 
Unite), care presupune că fiecare agent economic care poluează are 
acelaşi drept de a o face, ţinându-se cont de un plafon global pentru o 
zonă geografică anumită; dacă zona sau ţara respectivă emite mai 
puţin, el poate vinde o parte din dreptul acesteia unui alt agent eco-
nomic, care din acel moment va fi autorizat să emită mai mult. Se 
speră astfel că preţul de vânzare se va fixa la un nivel la care va de-
veni echivalent să se cumpere un astfel de drept sau să se investeas-
că, pentru a polua mai puţin. 

Se constată astfel, că fiecare tip de măsură prezintă în acelaşi timp atât 
avantaje, cât şi inconveniente fapt ce face extrem de dificilă aplicarea practică 
pe scară largă. 

 
Analiza comparativă a factorilor explicativi privind emisia de CO2 
rezultată din consumul de energie 
Pe baza ideii enunţate la începutul capitolului privind utilitatea compara-

ţiilor internaţionale s-a încercat realizarea unei analize comparative a factorilor, 
care pot influenţa emisia de CO2 rezultată din consumul de energie în 5 ţări: 
România, Brazilia, Franţa, URSS şi RDG, în perioada  1971 - 1988. 

Pentru aceasta s-a utilizat ca metodă de lucru un procedeu conceput de 
către o echipă japoneză şi s-a încercat cuantificarea influenţei exercitate de 
către mai mulţi factori (activitatea economică, populaţia, intensitatea energetică 
şi tipul de combustibil) asupra emisiei de CO2. 

Ecuaţiile utilizate pentru realizarea acestei analize  ca şi semnificaţia 
termenilor sunt următoarele: 

 (1) 
E

COU 2=  emisia de CO2 pe unitatea de energie consumată(carbon 

intensity) (fuel switching factor) 

(2) 
PIB
ES =  consumul de energie pe unitate de PIB  (energy intensity) 

GDP - gros domestic product - PIB 
E  - consumul total de energie primară calculat conform principiului echi-

valenţei faţă de producţie 

(3) 
P

PIBG =  produs intern brut/populaţie (economy intensity) (economic 

growth factor) 
Emisia de CO2 este definită cu ajutorul formulei următoare: 

(4) C = U.S.G.P. = (CO2/E) (E/PIB) (PIB/P) P 
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Modificarea fiecărui factor, într-o perioadă dată, poate fi descrisă con-
form următoarei formule: 

(5) (dC/C) = (dU/U) (dS/S) + (dG/G) + (dP/P) 

(s-a derivat formula precedentă) 
- prin multiplicarea formulei (5) cu C (cantitatea totală de CO2, care este 

degajată în atmosferă) s-a obţinut formula (6): 

(6) dC = (C/U) dU + (C/S) dS + (C/G) dG + (C/P) dP 

- s-a exprimat în cadrul formulei (6) fiecare factor de variaţie în funcţie de 
formulele (1), (2), (3) şi s-a obţinut formula generală de lucru (7), care cuantifi-
că modificarea de la un an la altul, a fiecărui factor: 

(7) ([ ) ) ] Px
P

PIBx
PIB
Ex

E
CO

E
CO

t
t

1

22

−

⎜
⎝
⎛−  

f1 (factorul intensitate în CO2) 
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P
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E
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E
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⎜
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t
t

2

1−

⎜
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f3 (factorul venit) 
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P
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E
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f4 (factorul populaţie) 
În practică a fost utilizată banca de date ENERDATA creată de Institutul 

de Economie şi Politică în domeniul Energiei din Grenoble, la care am avut ac-
ces fiind studentă în anul universitar 1990-1991 a cursurilor pe care acest insti-
tut le ţine la sediul său şi pe care le-am absolvit primind Certificatul de Studii 
Superioare Specializate în Economia Energiei (IEPE - Université Pierre 
Mendès-France, Grenoble). 

Am ales drept ţări reprezentative pentru  studiul efectuat: România, Bra-
zilia, Franţa, URSS şi RDG. 

Semnificaţia termenilor utilizaţi este  următoarea: 
CMSCP = consum primar de combustibili minerali solizi 
PETCP  = consum primar de ţiţei şi produse petroliere  
GAZCP = consum primar de gaz 
ELCCP = consum primar de electricitate, calculat conform principiului 

"équivalence à la consommation" 
ELPCP =  consum primar de electricitate, calculat conform principiului 

"équivalence à la production" 
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TOCCP = consum primar total, calculat conform principiului "équivalence 

à la consommation" 
TOPCP = consum primar total, calculat conform principiului "équivalence 

à la production" 
ENCCP = consum primar de energie necomercializată (neconvenţională) 
Pentru caculul emisiei totale de CO2 s-au utilizat coeficienţii de emisie 

stabiliţi de către Oakridge National  Laboratory (SUA). Unitatea de măsură uti-
lizată pentru exprimarea acestui coeficient este "tona echivalent carbon/tonă 
echivalent ţiţei". Valorile acestor coeficienţi sunt următoarele: 

− 1,065 tone echivalent carbon/tone echivalent ţiţei, pentru cărbune; 
− 0,859 tone echivalent carbon/tone echivalent ţiţei, pentru ţiţei; 
− 0,613 tone echivalent carbon/tone echivalent ţiţei, pentru gaze naturale. 
Examinarea cifrelor prezentate în tabelul sintetic nr. 14, realizat pe baza 

lucrării originale în limba franceză (bibliografie nr. 83), evidenţiază următoarele 
concluzii: 

− în perioada 1971 - 1988, populaţia României s-a majorat cu 15,1%, 
iar cea a Franţei cu 7,9%; în aceeaşi perioadă consumul de energie 
primară al României s-a majorat cu 81%, iar cel al Franţei cu 27,8%. 
Se constată astfel că, în aceeaşi perioadă, emisia de CO2 s-a majorat 
cu 78,5% în România şi  a scăzut cu 13,6% în Franţa. 

Creşterea accentuată a consumului energetic al României, în perioada 
considerată, se explică prin politica  de industrializare rapidă a ţării şi prin pon-
derea importantă a ramurilor puternic energofage pe ansamblul economiei. Se 
poate, de asemenea,adăuga faptul că, majoritatea tehnologiilor industriale utili-
zate în această perioadă se caracterizează printr-un randament energetic des-
tul de  scăzut, comparativ cu cel al ţărilor industrializate (cum este Franţa, de 
exemplu). 

În ceea ce priveşte importanţa majorării emisiei de CO2 în România,  în 
perioada considerată, aceasta poate fi explicată prin utilizarea pe scară largă a 
combustibililor fosili (vezi graficul nr. 1). 

În aceeaşi perioadă, Franţa a făcut eforturi foarte mari pentru dezvolta-
rea programului său nuclear, fapt ce explică suficient  puternica diminuare a 
emisiei de CO2. 

Tabelul nr. 14 

Evoluţia populaţiei, consumului de energie şi emisiei de CO2,  
în România,  Brazilia, Franţa, URSS şi RDG, în perioada 1971-1988 

Indicatori Perioada România Brazilia Franţa URSS RDG 
1971 20469 97804 51070 245941 17060 
1988 23559 144427 55085 286229 16606 Populaţia (mii) 
∆88-71   3090 46623 4015 40288 -454 
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Indicatori Perioada România Brazilia Franţa URSS RDG 
1971 43801 41060 159526 779851 75993 
1988 79278 117748 203873 1399703 94997 Consum de 

energie (K tep) ∆88-71   35477 76687 44348 619852 19004 
1971 33761 27446 130928 665360 77470 
1988 60258 61085 113114 1053036 90559 Emisia de CO2 
∆88-71   26497 33639 -17814  387676 13089 

Sursa: Anexele nr. I, II, III, IV, V din lucrarea Energie- Environnement Première analyse des 
émissions de CO2 et de polluants atmospheriques des centrales électriques dans le 
cas de la Roumanie. 

Graficul nr. 1 

Ponderea utilizării diverselor surse  de energie primară  
în România, în perioada 1971-1988 

 
ELEC - electricitate ;GAZ - gaze naturale; PET - păcură;  CMS - combustibili minerali solizi. 

Sursa: Bilan Standard Enerdata Roumanie (AIE). 

Efectuându-se  aceeaşi comparaţie între  România şi Brazilia se  consta-
tă următoarele: consumul de  energie primară al României era, la începutul pe-
rioadei analizate (1971), aproximativ acelaşi cu cel al Braziliei (43,8 M tep şi 41 
M tep). La sfârşitul perioadei (1988) consumul de energie primară al Braziliei 
era de 118 M tep, ceea ce reprezintă o majorare de 187% comparativ cu anul 
1971, iar cel al României era de 79,3 M tep, ceea ce reprezintă o creştere  de 
81% faţă de începutul intervalului. Puternica majorare a consumului de energie 
al  Braziliei, în perioada considerată ar putea fi explicată prin creşterea popula-
ţiei (+48%, pe ansamblul perioadei analizate) şi prin creşterea  economică mai 
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rapidă1 decât cea înregistrată în România. Majorarea consumului în Brazilia,pe 
ansamblul perioadei analizate, nu mai este însoţită de o majorare proporţională 
a emisiei de CO2, principalul motiv fiind acela al puternicei dezvoltări a sectoru-
lui hidraulic. 

În cadrul comparaţiei dintre România şi fosta Uniune Sovietică se con-
stată că: în cursul perioadei 1971-1988, populaţia României s-a majorat cu 
15,1%, iar cea a Uniunii Sovietice cu 16,4%. Se constată astfel că majorarea 
consumului de energie primară a României şi a Uniunii Sovietice a fost apro-
ximativ aceeaşi (81% şi 79,5%), în perioada considerată, dar emisia de CO2 a 
crescut cu 78,5% în România şi cu numai 58,3% în Uniunea Sovietică. Princi-
pala explicaţia a acestei situaţii ar putea fi oferită de descreşterea ponderii de-
ţinute de combustibilii solizi, în cazul Uniunii Sovietice, în timp ce ponderea de-
ţinută de aceştia în România s-a majorat considerabil (a se compara graficele 
nr. 1 şi nr. 2). 

Comparaţia dintre România şi R.D.G. demonstrează că majorarea consu-
mului de energie primară a României şi a R.D.G., în perioada considerată, a fost 
de 81% şi respectiv de 25%, iar cea a emisiei de CO2 de 78,5% şi de 16,9%. 
Principala explicaţie a acestei situaţii poate fi oferită de procesul descreşterii po-
pulaţiei R.D.G. (aceasta s-a diminuat cu 2,6% în perioada analizată), în timp ce 
după cum s-a mai arătat, populaţia României s-a majorat cu 15%. 

Graficul nr. 2 

Ponderea diverselor surse de energie primară 
în URSS în perioada 1971-1988 

 
ELEC - electricitate;  GAZ - gaze naturale;  PET - păcură;  CMS - combustibili minerali solizi. 
Sursa: Enerdata. 
                                                           
1 Ritmul mediu anual de creştere al PIB-ului, în perioada 1971-1988 a fost în Brazilia de 

5,54%, comparativ cu 1,65% înregistrat în România, în aceeaşi perioadă. 
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Efectuarea unei analize cantitative, pe baza graficelor nr. 3 (România), 
nr. 4 (Brazilia), nr. 5 (Franţa), nr. 6 (Uniunea Sovietică) şi nr. 7 (RDG)1, privind 
evoluţia, în perioada considerată (1971-1988) a fiecărui factor conduce la ur-
mătoarele concluzii: 

  În cazul României se constată, de exemplu, că factorul principal, care a 
contribuit la majorarea emisiei de CO2 a fost, în perioada 1971-1984, factorul 
PIB/P2 sau altfel exprimat, creşterea economică, (sau efectul venit). După 
1984, factorul E/PIB3 sau altfel exprimat efectul intensităţii în energie a luat lo-
cul factorului PIB/P. Cifrele prezentate în anexa nr. I  (a se consulta lucrarea 
nr. 83 din bibliografie) demonstrează că ritmul de creştere mediu anual, în  pe-
rioada 1971-1983, a fost de 3,2%. În perioada 1983-1987, s- a înregistrat o 
descreştere a PIB materializată printr-un ritm de -2,47%. Populaţia a înregis-
trat, în perioada 1971-1988, un ritm de creştere medie anuală de 0,83%. 

În ceea ce priveşte evoluţia factorului CO2/E (efectul intensităţii în CO2), 
în perioada  1971-1988, se poate remarca contribuţia redusă a acestui factor la 
majorarea emisiei de CO2. 

Graficul nr.  3 

Variaţia  emisiei de CO2, în România, în perioada 1971-1988 

 
Sursa: Enerdata. 

                                                           
1 Graficele au fost obţinute utilizându-se metoda expusă la începutul capitolului. 
2 Factor care exprimă raportul dintre evoluţia PIB şi evoluţia populaţiei, în perioada conside-

rată. 
3 Factor care exprimă raportul dintre evoluţia consumului de energie şi evoluţia PIB, în peri-

oada considerată. 
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În cazul Braziliei se constată că pentru întreaga perioadă considerată, 

factorul principal care a contribuit la majorarea emisiei de CO2 a fost factorul 
PIB/P sau efectul venit. Pe locul doi se găseşte  evoluţia factorului populaţie. 
Populaţia a înregistrat, în perioada 1971-1988, un ritm de creştere medie anua-
lă  de 2,31% (vezi anexa nr. II din lucrarea nr. 83 din bibliografie). În ceea ce 
priveste evoluţia factorului E/PIB (efectul intensităţii în energie) se constată 
existenţa mai multor perioade: o perioadă de evoluţie crescătoare, între 1971- 
1979, urmată de o perioadă de evoluţie descrescătoare între 1979- 1981 şi de 
o  perioadă de creştere între 1981-1988. 

Conform cifrelor prezentate în anexa  nr. II se constată că se pot stabili 
perioade de evoluţie pentru consumul de energie1) şi pentru  PIB. Se constată 
astfel că, în perioada 1971-1980, consumul de energie a înregistrat un ritm de 
creştere medie anuală de 8,99%, iar PIB de 8,38%. Se vede astfel că, în peri-
oada 1980-1988, consumul de energie s-a majorat cu 3,54%/an, iar PIB a 
crescut cu 2,43%/an. 

În ceea ce priveste evoluţia factorului CO2/E (efectul intensităţii în CO2)  
şi contribuţia  sa la majorarea emisiei de CO2, se constată că acesta a înregis-
trat o descreştere permanentă (mai puternică între 1979 şi 1983), reuşind să 
diminueze efectul altor factori. 

Graficul nr.  4 

Variaţia emisiei de CO2, în Brazilia, în perioada 1971-1988 

 
Sursa: Enerdata. 

Pentru a înţelege mai bine această evoluţie trebuie menţionat că, în peri-
oada 1979-1980, Brazilia a realizat substituirea motorinei în industrie prin alte 
                                                           
1 E = TOPCP; TOPCP = Consumul total de energie primară calculat conform principiului 

"Equivalence  á la production". 
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surse de energie, mai ales prin electricitatea de origine hidraulică. Trebuie, de 
asemenea, adăugat că, în această ţară producţia de electricitate de origine hi-
draulică reprezintă peste 90% din producţia totală de electricitate. 

În cazul Franţei se remarcă rolul major al factorului CO2/E (efectul inten-
sităţii în CO2) pentru diminuarea emisiei de CO2. Explicaţia principală a acestei 
evoluţii rezidă în programul nuclear, program care a permis substituirea com-
bustibililor fosili, ce sunt poluanţi în termenii emisiei atmosferice, prin energia 
nucleară. 

În ceea ce priveşte influenţa altor factori asupra emisiei de CO2 se poate  
observa creşterea permanentă a factorului (PIB/P efectul venit), în perioada 
considerată.  

Conform cifrelor prezentate în anexa nr. III, se constată că, în perioada 
1971-1987, majorarea PIB a înregistrat un ritm mediu anual de creştere de 
2,40%/an, iar cea a populaţiei de 0,45%/an. 

Evoluţia factorului E/PIB, efectul intensităţii energetice a fost fluctuantă, 
dar intensitatea a fost global descrescândă în cursul perioadei. 

În cazul Uniunii Sovietice se constată că, factorul principal, care a contri-
buit la  majorarea emisiei de CO2 a fost pentru întreaga perioadă considerată 
(1971-1988) factorul PIB/P sau altfel exprimat, creşterea economică (sau efec-
tul venit). Conform cifrelor prezentate în anexa nr. IV se constată că, în perioa-
da 1971-1987, PIB a înregistrat un ritm mediu anual de creştere de 2,7%. 

Pe locul doi din punctul de vedere al contribuţiei la majorarea emisiei de 
CO2 se găseşte factorul populaţie. Populaţia a înregistrat, în perioada 19971-
1988 un ritm mediu anual de creştere de 0,89 (vezi anexa nr. IV). 

În ceea ce priveşte evoluţia factorului E/PIB (efectul intensităţii în ener-
gie), în perioada 1971-1988, se poate remarca evoluţia fluctuantă a acestui 
factor în toată perioada considerată. 

Evoluţia factorului CO2/E (efectul intensităţii în CO2) şi contribuţia sa la va-
riaţia emisiei de CO2, arată că aceasta a înregistrat o permanentă descreştere 
(mai puternică între 1971- 1986) reuşind să diminueze efectul celorlaţi factori.  

 În cazul RDG se remarcă importanţa factorului PIB/P (efectul venit), 
pentru perioada 1971-1985, în ceea ce priveşte contribuţia la majorarea emisiei 
de CO2. Se constată că, după anul 1985 acest factor a pierdut din importanţă. 

Conform cifrelor prezentate în anexa nr. V se constată că, în perioada 
1971-1980, majorarea PIB a fost de 2,95%/an. Această perioadă a fost urmată 
de o perioadă (1981-1987) de descreştere a PIB, caracterizată printr-un ritm de 
creştere medie anuală de - 1,83%. 

Factorul E/PIB (efectul intensităţii în energie), ocupă locul doi din punct 
de vedere al contribuţiei la majorarea emisie de CO2. Se constată că acesta a 
devenit mai semnificativ din acest punct de vedere după anul 1984. 

Evoluţia factorului populaţie, în toată perioada considerată a fost aproxi-
mativ  linear descrescândă, acest factor având o contribuţie importantă la re-
ducerea emisiei de CO2. 
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În ceea ce priveşte evoluţia factorului CO2/E (efectul intensităţii în CO2) 

se constată că acesta a contribuit în permanenţă de-a lungul perioadei  la ate-
nuarea emisiei de CO2. 

Graficul nr. 5 

Variaţia emisiei de CO2, în Franţa, în perioada 1971-1988 

 
Sursa: Enerdata. 

Graficul nr.  6 

Variaţia emisiei de CO2, în U.R.S.S, în perioada 1971-1988 

 
Sursa: Enerdata. 
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Graficul nr. 7 

Variaţia emisiei de CO2, în R.D.G., în perioada 1971-1988 

 
Sursa: Enerdata. 

Emisiile poluante ale centralelor electrice 

Norme internaţionale şi o încercare de cuantificare a acestor emisii 
pentru România 

Introducere 
În finalul capitolului anterior au fost expuse succint modalităţile diferite de 

evaluare ale emisiilor poluante, pentru a putea înţelege mai bine faptul că cifre-
le ce sunt prezentate în tabelele următoare au adesea un caracter destul de 
incert, gradul de incertitudine putând varia de la o ţară la alta şi de la un orga-
nism la altul. 

 
Normele europene 
Ca urmare a negocierilor prelungite realizate în cadrul Comunităţii Euro-

pene (la sfârşitul cărora Consiliul de Miniştri a aprobat directiva din iunie 1988) 
a fost stabilită o distincţie strictă între emisiile poluante ale instalaţiilor existente 
şi cele ale instalaţiilor nou autorizate ce sunt subordonate normelor de emisie 
comunitare. 

Trebuie, de asemenea, adăugat faptul că, există obiective comunitare 
bine precizate privind reducerea emisiilor de SO2 şi de NO2 provenind din in-
stalaţiile existente. Printre acestea se pot cita: 
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− un obiectiv comunitar recent, ce constă într-o reducere globală de 

aproximativ 60%, raportat la nivelul anului 1980, a emisiilor de SO2 
provenite de la instalaţiile existente sau intrate în funcţiune înainte de 
jumătatea anului 1987 (vezi tabelul nr. 15). Acesta trebuie atins în trei 
etape (1993, 1998 şi 2003), prin aplicarea principiului conform căruia 
eforturile depuse de către fiecare dintre statele membre ar trebui să 
fie comparabile, ca urmare a unei intervenţii în care obiectivele sunt 
diferenţiate; 

− un obiectiv comunitar global, care prevede reducerea cu 40% a emisi-
ilor de NOx provenite de la instalaţiile existente. Acest obiectiv trebuie 
să fie atins în două etape (1993 şi 1998). 

Tabelul nr. 15 

Etapele prevăzute pentru reducerea emisiei de SO2, în ţările comunitare, 
în cazul termocentralelor clasice 

- în procente - 
Ţara 1993 1998 2003 

Belgia  40 60 70 
R.F.Germania 40 60 70 
Franţa 40  60 70 
Olanda 40  60 70 
Luxemburg 40  50 60 
Danemarca 34 56 67 
Italia 27 39 63 
Anglia 20 40 60 
Spania  24 37 
Grecia +6 +6 +6 
Irlanda +25   +25   +25 
Portugalia +102 +135 +179 
CEE-12 23 42 57 

Ţările în care emisia de SO2 este preconizată să se majoreze în viitor sunt cele în care par-
cul de centrale termice se află într-un proces de puternică creştere. 

Sursa: ENER Bulletin 9-91. 

În ceea ce priveşte obiectivele de reducere ale emisiei de SO2 şi NOx 
provenite din noile instalaţii se constată că: 

− valorile limită ale emisiei de SO2 sunt cele prezentate în figura nr. 7, 
tabelul nr.16 şi figura nr. 8 (combustibili solizi, combustibili gazoşi şi 
combustibili lichizi). 
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Figura nr. 7 

Valori limită ale emisiei de SO2 provenite din noile instalaţii în mg/Nm3 
(combustibili solizi) 

 
Sursa: Lutte contre les émissions des centrales électriques et de l'industrie, OCDE, 1989. 

Tabelul nr. 16 

Valori limită ale emisiei de SO2 provenite din noile instalaţii în mg/Nm3 
(combustibili gazoşi) 

Tipul de combustibil Valori limită 
Combustibili gazoşi în general   35 
Gaz lichefiat 5 
Gaz având o putere calorică redusă provenit din gazeificarea rezi-
duurilor de rafinare, gaz de cocserie, gaz de furnal înalt 800 

Sursa: Lutte contre les émissions des centrales électriques et de l'industrie, OCDE, 1989. 
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Figura nr. 8 

Valori  limită ale emisiei de SO2 provenite din noile instalaţii în mg/Nm3 
(combustibili lichizi) 

 
Sursa: Lutte contre les émissions des centrales électriques et de l'industrie, OCDE, 1989. 

Limitele privind emisia admisibilă, în cazul utilizării combustibililor solizi şi 
lichizi, în centralele termoelectrice clasice sunt stabilite în funcţie de o scară 
mobilă ce variază în strânsă corelaţie cu puterea instalată a centralelor, valorile 
cele mai riguroase fiind fixate pentru instalaţiile de peste 500 MW1. 

Valorile limită ale emisiilor de NOx ale noilor instalaţii sunt prezentate în 
tabelul nr. 17. 

Tabelul nr. 17 

Valori limită ale emisiilor de NOx în cazul unor instalaţii noi în mg/Nm3 

Tipul de combustibil Valori limită 
Solizi, în general   650 
Solizi conţinând mai puţin de 10% compuşi volatili 1300 
Lichizi 450 
Gazoşi 350 

Sursa: Lutte contre les émissions des centrales électriques et de l'industrie, OCDE, 1989. 

                                                           
1 Dacă în conformitate cu natura specifică a combustibilului, limitele emisiilor de SO2 rezul-

tate din noile instalaţii alimentate cu combustibili solizi nu pot fi respectate, instalaţia trebu-
ie atunci să respecte procentele globale de reducere a emisiilor indicate în anexa nr.I. 
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Valorile limită ale emisiei de praf ale noilor instalaţii sunt prezentate în 
tabelul nr. 18. 

Tabelul nr. 18 

Valori limită ale emisiilor de praf ale unor instalaţii noi în mg/Nm3 

Tipul 
decombustibil 

Putere termică 
instalată (MWth)  

Valori limită mg/Nm3 

Solid >500 50 
 <500 100 
Lichidx toate instalaţiile  50 
Gazos toate instalaţiile 5 ca regulă generală, dar 10 pentru gazul de 

furnal înalt şi 50 pentru gazele produse de 
către industria oţelului ce pot fi utilizate şi în 
alte locuri 

x) O valoare limită de 100 mg/Nm3 poate fi aplicată în instalaţiile având o putere termică in-
ferioară cifrei de 500MW utilizând combustibil lichid al cărui conţinut în cenuşă depăşeşte 
0,06%. 

Sursa: Lutte contre les émissions des centrales électriques et de l'industrie, OCDE, 1989. 

Comunitatea Economică Europeană depune deci eforturi susţinute pen-
tru elaborarea şi aplicarea în practică a unei strategii globale de combatere  a 
emisiilor poluante, caracterizată prin următoarele elemente: 

− o reducere  globalăa emisiilor de SO2 şi NOx provenite din toate sur-
sele potenţial poluante situate pe teritoriul ţărilor membre, în principal 
centralele termice şi sursele mobile; 

− aplicarea noilor centrale termice ce au o putere instalată de mai puţin 
de 50 MW a unor norme de emisie pentru SO2  şi NOx; 

− utilizarea unor norme de emisie privind incinerarea deşeurilor toxice şi 
periculoase; 

− continuarea stabilirii normelor de emisie  pentru diversele categorii de 
vehicule cu motor privind emisia de CO, NOx, compuşi organici vola-
tili. 

 
Normele altor ţări membre ale AIE şi SUA 
Ţările membre ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie au elaborat di-

verse strategii de combatere a acestor emisii. Principalele metode de combate-
re ale poluării atmosferice produse de centralele termice (surse fixe) fac apel la 
promulgarea unor norme de calitate a aerului ambiant, a unor norme privind  
calitatea combustibililor şi a unor norme de emisie. Anumite ţări au recurs la 
substituirea combustibililor, înlocuindu-se păcura având un conţinut foarte im-
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portant în sulf prin cărbune având un conţinut redus în sulf sau prin gaze natu-
rale sau energie nucleară, în scopul diminuării emisiilor de SO2. 

Alte ţări au fixat obiective pe termen lung vizând limitarea depozitelor de 
poluanţi atmosferici acizi, obiective care sunt valabile fie pe ansamblul ţării, fie 
în anumite regiuni determinate. Aceste strategii sunt utilizate în diverse combi-
naţii şi multe legislaţii naţionale se află într-o continuă revizuire. Mijloacele utili-
zate pentru reglementarea emisiilor pe plan naţional, ca şi rigurozitatea acestor 
reglementări variază în mod sensibil de la o ţară la alta. 

Comparaţia între normele de emisie ale ţărilor membre ale AIE conduce 
la evidenţierea existenţei unei tendinţe în favoarea reglementărilor stricte în 
cadrul noilor centrale termice de proporţii mai importante. Dacă se compară 
cifrele prezentate în tabelul nr. 19 (Valori limită ale emisiilor în atmosferă pro-
venite de la noile centrale termice de mare capacitate) cu cifrele prezentate in 
tabelul 20 (Limitele emisiilor provenite de la marile centrale termice existente) 
se constată că pentru noile instalaţii limitele de emisie sunt mai severe. Astfel, 
R.F.Germania, Olanda, Suedia şi Elveţia au fixat limite stricte de emisie pentru 
SO2, dar limitele privind emisia de NOx se găsesc la extremitatea inferioară a 
diferenţei dintre valorile limită constatate. Italia, Austria şi Anglia sunt în curs să 
adopte noi valori limită mai stricte pentru emisia de SO2 şi comparativ mai pu-
ţin stricte pentru emisia de NOx. În Japonia, limitele de emisie sunt în funcţie 
de regiune putând fi deci mai ridicate sau mai reduse decât cele adoptate în 
Europa, cele mai stricte fiind aplicabile în regiunile puternic poluate. 

În Statele Unite, reglementările severe sunt aplicabile emisiilor de SO2 
provenite de la noile centrale, existând în mod egal restricţii conform cărora, în 
diverse regiuni, concentraţiile atmosferice de poluanţi, inclusiv SO2 şi NOx nu 
trebuie să depăşească un anumit nivel de securitate. 

Reglementările aplicabile  centralelor existente sunt mai puţin omogene 
decât cele privind noile centrale, iar această problemă continuă să suscite con-
troverse în Statele Unite. Parcul existent de centrale termice corespunde în 
mod evident unui grup de uzine electrice, care oferă cele mai mari posibilităţi 
de reducere a emisiilor pe termen scurt. 

În acelaşi timp, costurile ridicate ale acestor operaţii au acţionat împotri-
va adoptării unor programe retroactive de modificare. 

În alte ţări, cum sunt R.F.Germania, Japonia, Olanda şi Suedia s-au 
adoptat reglementări foarte complete pentru centralele existente, situaţie care 
presupune investiţii importante pentru punerea lor în aplicare. Anumite lucrări 
de moder-nizare a instalaţiilor de tip DGC (desulfurarea gazelor de combustie) 
şi a arzătoarelor cu emisie redusă de NOx se află în desfăşurare în Danemar-
ca, în timp ce în Canada anumite lucrări de modernizare privind instalarea de 
arzătoare cu emisie redusă de NOx au fost deja efectuate. În Anglia au fost 
autorizate lucrări de modernizare privind echiparea cu instalaţii de tip DGC a 
trei mari centrale termice pe bază de cărbune şi instalarea de arzătoare cu 
emisie redusă de NOx în primele 12 centrale din punct de vedere al capacităţii. 
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În Statele Unite reechiparea centralelor existente prin instalarea unor 
dispozitive de limitare a emisiilor de SO2 şi NOx constituie o problemă contro-
versată, în afara regiunilor în care aceste dispozitive antipoluante furnizează o 
marjă de securitate, care permite respectarea valorilor regionale ale concentra-
ţiilor nepericuloase de poluanţi în atmosferă. În cadrul dezbaterilor  pe această 
temă, aspectele economice legate de modificările presupuse de respectarea 
reglementărilor privind poluarea, deţin un rol foarte important. 

Tabelul nr. 19 

Valori limită referitoare la emisia în atmosferă, a noilor 
centrale termice de mare capacitate 

 Combusti-
bil 

Limite pentru
mg/Nm3 

SO2, g/GJ Limite pentru
mg/Nm3 

NOx, g/GJ 

solid 400 170 200 85 
lichid 400 150 150 55 

R.F. Germania 

gazos 35 10 100 30 
Australia solid 2000 840 500 210 

solid 200 85 200 85 
lichid 200 75 150 55 

Austria 

gazos   150 45 
Belgia lichid 400 150 650 240 

solid 615 258 615 258 
lichid 700 258 350 130 

Canada 

gazos     
Danemarca solid "Contingent 

naţional" 
 610 260 

solid 2400 1010   Spania 
lichid 3000 900   
solid 1240 520 475-620   200-260 
lichid 920 340 350-570 130-210 

S.U.A. 

gazos 1135 340 285 85 
Grecia   -   
Irlanda      
Italia solid+lichid  400 150-160 650 240-275 

solid 223 95 411 175 
lichid 223 80 267 100 

Japonia 

gazos 223   65 123 35 
Luxemburg toţi 1700 640 450 170 
Norvegia gazos 36 10 630 190 
Noua Zeelandă      

solid 400 170 400 170 
lichid 400 150 300 150 

Olanda 

gazos 200 60 200 60 
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 Combusti-

bil 
Limite pentru

mg/Nm3 
SO2, g/GJ Limite pentru

mg/Nm3 
NOx, g/GJ 

Portugalia  în pregătire   
Anglia Nu sunt bine precizate. Se adoptă formula: "celor mai utilizabile 

procedee practic". 
Suedia toţi 80-270 30-100   135-535 50-200 
Elveţia toţi 400 150 200 75 

solid 1000 420 800-1000 335-755 
lichid 300 300 900 335 

Turcia 

gazos 60 20   

Sursa: Lutte contre les émissions des centrales électriques et de l'industrie, OCDE/AIE, 
1989. 

 (1) Pentru transformarea din mg/Nm3 în mg/GJ (de combustibil utilizat), 
au fost utilizaţi următorii coeficienţi: 

− combustibili solizi 420 m3/GJ 
− combustibili lichizi 370 m3/GJ 
− combustibili gazoşi 300 m3/GJ 
− toţi combustibilii 375 m3/GJ 
Unităţile transformate sunt rotunjite. 
Se presupune că gazele de ardere se află la presiunea de 1 bar şi la 

temperatura de 150C. 

Tabelul nr.20 

Valori limită  referitoare la emisia în atmosferă, a centralelor  
termice de  mare capacitate, existente 

 Combustibil Limite pentru 
mg/Nm3 

SO2, 
g/GJ 

Limite pentru 
mg/Nm3 

NOx, 
g/GJ 

solid 400 170     200 85 
lichid 400 150 150 55 

R.F. Germania 

gazos   100   30 
Australia solid     

solid   200 85 
lichid 200 85 150 55 

Austria 

gazos   150 45 
Belgia lichid 3500 1295   
Canada      
Danemarca "Contingent naţional" 

solid 2400 1010   Spania 
lichid 3000 1110   

S.U.A. Limite inexistente înainte de 1971 
Grecia      
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 Combustibil Limite pentru 
mg/Nm3 

SO2, 
g/GJ 

Limite pentru 
mg/Nm3 

NOx, 
g/GJ 

Irlanda   505  505 
Italia solid 1200 500 1200 505 

toţi   644 240 Solid 200-400 85-170 
   Lichid 130-180 50-65 

Japonia 

   Gazos 60-130 40-40 
Luxemburg      
Norvegia Formula: cea mai bună tehnică disponibilă 
Noua Zeelandă       
Olanda solid 400 170 1000 420 
 lichid 400 150 700 260 
 gazos 900 240 500 150 
Portugalia în pregătire     
Anglia Există un program de modificare retroactivă prin adăugare de echipament 

de DGC şi de arzătoare cu emisie redusă de NOx 
Suedia toţi 120-240 50-100   
Elveţia      

   solid 1000-2000   420-840 Turcia 
   Lichid 1000 370 

Sursa: Lutte contre les émissions des centrales électriques et de l'industrie, OCDE/AIE, 
1989. 

Astfel, se insistă pe faptul că durata redusă de viaţă avută la dispoziţie 
pentru recuperarea investiţiilor în cazul unei centrale în curs de perimare fizică 
şi morală, constituie un factor limitativ al modificărilor legate de respectarea 
normelor de poluare. Guvernul Statelor Unite a subliniat chiar că este preferabil 
să se cheltuiască sume importante pentru înlocuirea cazanelor centralelor exis-
tente cu altele mai performante din punct de vedere al utilizării nepoluante a 
cărbunilor decât să se utilizeze aceste sume pentru adaptarea sistemelor de 
limitare ale emisiei poluante care acţionează asupra gazelor arse. 

 
Consecinţele economice ale combaterii poluării atmosferice 
Combaterea emisiilor atmosferice provenite din instalaţiile de  combustie 

exercită o influenţă directă asupra investiţiilor şi a costurilor de exploatare ale 
producţiei de energie. Costurile exacte necesare combaterii emisiilor atmosfe-
rice variază de o manieră importantă în funcţie de tipul instalaţiei şi mărimea 
acesteia, de tipul combustibilului, de calitatea acestuia şi de reglementări. În 
acelaşi timp alegerea tipului de echipament antipoluant va depinde adesea de 
reglementările existente. 

Se constată astfel că, în ultima perioadă, reglementările referitoare la 
mediul înconjurător au căpătat  o importanţă  crescândă în cadrul costurilor 
globale  ale investiţiilor pentru noile capacităţi de producţie. 
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Costurile măsurilor antipoluante  pot cuprinde investiţii în tehnicile de re-

ducere ale diverşilor poluanţi: SO2, NOx, particule, alte emisii atmosferice şi 
efluenţi lichizi (inclusiv apele uzate), poluarea fonică, deşeurile solide, restaura-
rea peisajului. 

În mod cert, adăugarea sau suprimarea unuia sau mai multora dintre 
aceşti poluanţi sau dintre aceste probleme, în cadrul unei evaluări a "costurilor 
de investiţie ale măsurilor antipoluante" influenţează estimarea ponderii relative 
a protecţiei mediului înconjurător în ansamblul costurilor de investiţie. Iată pen-
tru ce variaţiile privind rigurozitatea şi câmpul de aplicare a reglementărilor în-
tre ţările membre determină evaluarea extrem de dificilă a ponderii pe care 
aceste cheltuieli le deţin în cadrul investiţiei totale. 

Conform unor estimări recente, costul aplicării măsurilor antipoluante, 
pentru întreaga gamă de poluanţi existenţi, reprezintă între 30 şi 35% din in-
vestiţia finală aferentă noilor centrale termice pe bază de cărbune. În 
R.F.Germania, a rezultat dintr-un studiu al Asociaţiei tehnice al celor care ex-
ploatează marile centrale electrice (VGB), privind alocarea (repartizarea) cos-
turilor pentru respectarea măsurilor antipoluante în cadrul centralelor termice 
pe bază de cărbune, că sistemul complet de combatere al poluării antrenează 
o creştere cu 47% a costurilor, comparativ cu situaţia  existentă înainte de lua-
rea măsurilor antipoluante. Sistemul de combatere a poluării prevede reduce-
rea emisiei de SO2 (19% din cost), de NOx (9%), de particule (6%), de efluenţi 
(6%) ca şi combaterea poluării fonice, a deşeurilor şi a altor prejudicii (7,5%). 
În Statele Unite estimările lui EPRI arată că, în general, costul combaterii polu-
ării presupune, în cazul unei noi instalaţii, alocarea a 40% din investiţii şi a 35% 
din cheltuielile de exploatare. Nu este însă sigur că estimările provenite din 
R.F.Germania şi Statele Unite sunt pe deplin  comparabile. 

În acelaşi timp ele dau indicaţii decisive privind importanţa  deciziilor ce 
privesc combaterea poluării în procesul de construire  al unei noi instalaţii. Se 
estimează că desulfurarea gazelor de combustie (DGC) şi reducerea catalitică 
selectivă reprezintă 21% din costul unei noi instalaţii pe bază de cărbune1). 

În ceea ce priveşte costurile adiţionale de producţie antrenate de reduce-
rea acestor emisii, figurile nr. 9, 10 şi 11 prezintă o vedere de ansamblu a cos-
turilor de producţie adiţionale, în cazul unei încărcături de bază şi a unei încăr-
cături intermediare şi pentru diverse rate de actualizare. Costurile combinate 
ale depoluării prin intermediul sistemului DGC, ale modificării  procedeului de 
combustie şi/sau ale reducerii catalitice selective au fost evaluate în cazul cen-
tralelor termice pe bază de cărbune, păcură şi gaze naturale. 

                                                           
1 5% pentru desulfurarea gazelor de combustie şi 6% pentru reducerea catalitică selectivă 
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Figura nr. 9 

Variaţia costului de producţie; funcţionare; încărcătură de bază,  
reducerea emisiei de SO2 şi de NOx (rata actualizării: 5%) 

 
DGC - desulfurarea gazelor de combustie. 

RCS - reducere catalitică selectivă. 

Sursa: Secrétariat de l'AIE. 

Figura nr. 10 

Variaţia costului de producţie; funcţionare; încărcătură de bază,  
reducerea emisiei de SO2 şi de NOx (rata actualizării: 10%) 

 
Sursa: Secrétariat de l'AIE. 
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Figura nr. 11 

Variaţia costului de producţie; funcţionare; Încărcătură intermediară,  
reducerea emisiei de SO2 şi de NOx (rata actualizării: 5%) 

 
Sursa: Secrétariat de l'AIE. 

5.2. Încercare de cuantificare a emisiei de poluanţi (CO2, SO2, 
NOx şi particule) produsă de centralele termice pe bază  
de cărbune, păcură şi gaze naturale existente în România.  
Metodologie 

Pe baza metodelor de calcul propuse de către Agenţia Internaţională 
pentru Energie şi Conferinţa Mondială pentru Energie s-a realizat cuantificarea 
emisiei de poluanţi a centralelor termice pe bază de cărbune, păcură  şi gaze 
naturale în România, în perioada 1971 - 1988. 

Formulele utilizate pentru obţinerea acestor emisii, în cazul centralelor 
termice pe bază de cărbune, au fost următoarele: 

( )( )
H

xSFESO
4

106

2 =  

( )( )
H

xAFE
XNO

4

610
=  tone/1012 

( )( )
H

xAFEParticule
4

106

=  

FE = factor de emisie 
S = conţinutul de sulf al cărbunelui, în procente 
A = conţinutul în cenuşă al cărbunelui,  în procente 
H  = 1,077 x 104 BTU/lb 
x1012 (1BTU = 25,21 x 10-9 tep) x 1011012 BTU = 25,21 x 103 tep 
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1T BTU = 25,21 ktep 
1BTU = 1,055 kJ  
Valorile factorilor de emisie pentru SO2, NOx şi particule sunt estimate pe 

baza unor factori de emisie necontrolaţi reproduşi mai jos. 
 

Poluanţi Factori de emisie (FE) (1b/tona de cărbune arsă) 
SO2 38 
NOx 18 
Particule 16 

 
S-a presupus că conţinutul de sulf, S=3% şi conţinutul în cenuşă, 

A=50%. Utilizându-se valorile factorilor de emisie FE, ipotezele privind conţinu-
tul în sulf şi cel în cenuşă prezentate mai sus formulele 1 au devenit: 

==
)x.(

x)(SO
4

6

2 10077714
10338  26,47 x 102 tone/1012BTU = 2647 tone/1012 BTU 

1 TBTU = 25,21 ktep    1012 BTU = 25,21 ktep 

=
BTU/ktep
BTU/tone

12

12

102521
102647   105 tone/ktep 

( )
( ) === 2

4

6

10
3084
18

10077714
1018 x

,x,
xNOX 4,1782 x102 = 417,82 tone/1012  BTU 

=
BTU/ktep,
BTU/tone,

12

12

102125
1082417   16,57 tone/ktep 

===
4

6

4

6

103084
10800

10077714
105016

x,
x

)x.(
x)(Particule  185,70 x 102 tone/1012= 1857 to-

ne/1012 BTU 

=
BTU/ktep,
BTU/tone

12

12

102125
101857   736,61 tone/ktep = 737 tone/ktep 

Pentru calcularea emisiei de CO2, în cazul centralelor pe bază de cărbu-
ne, s-au utilizat coeficienţii de emisie stabiliţi de Oakridge National Laboratory 
(SUA). 

Valoarea coeficientului în cazul cărbunelui este: 1,065 tone echivalent 
carbon/tone echivalent ţiţei. 

Pentru calculul valorilor emisiei pentru fiecare tip de poluant, exprimate 
în  ktone, care se găsesc în anexa nr. II din lucrarea nr.83 din bibliografie au 
fost utilizaţi coeficienţii de conversie obţinuţi pentru emisia de SO2,  
NOx,particule şi CO2 în cazul centralelor pe bază de cărbune şi a bilanţului 
energetic ENERDATA (1971-1988) exprimat în ktep, pentru România. 

Formulele utilizate pentru obţinerea de SO2, NOx şi particule, în cazul 
centralelor termice pe bază de păcură au fost următoarele: 

Emisiile (mg/MJ) 
SO2 790................ ....33,06 tone/ktep 
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NOx 130.................... 5, 4411 tone/ktep 
Particule  10.............. 0,4185 tone/ktep 
107 x (1kcal = 4185,5J) X 107 Kcal = 4185,5 x 107J 
1 tep = 107J 
103 x (1tep = 4185,5 x 107J) x 103 

1ktep = 4185,5 x 103MJ)  → 1MJ  = ktep
x 31041855

1  

790 x 10-9 tone/MJ→ 790x 10-9 tone ktep
x 31041855

1  = 33,06 t/ktep 

NOx 130mg/MJ→130x10-9 tone MJ 

130x10-9 tone MJ→130x10-9 tone / ktep
x 31041855

1  = 5,4411t/ktep 

Particule 10mg/MJ→10x 10-9 tone MJ 

10x10-9 tone/MJ→10x10-9 tone/
31041855

1
x

 = 0,4185 t/ktep 

Pentru calcularea emisiei de CO2, în cazul centralelor termice pe bază 
de păcură au fost utilizaţi coeficienţii de emisie stabiliţi de către Oakridge Nati-
onal Laboratory (SUA). 

Valoarea coeficientului în cazul ţiţeiului este următoarea: 0,859 tone 
echivalent carbon/tone echivalent ţiţei. 

Valoarea emisiilor pentru fiecare tip de poluant, în cazul centralelor ter-
mice pe bază de păcură se găsesc în anexa nr. III din lucrarea nr. 83 din bibli-
ografie. 

Formulele utilizate pentru obţinerea emisiei de SO2 şi NOx, în cazul cen-
tralelor termice pe bază de gaze naturale, au fost următoarele: 

Emisiile (mg/MJ) 
SO20,1  <$Eroman {->>}>0,0041855 tone/ktep 
NOx  70<$Eroman {->>}>2,92985tone/ktep 
Pentru calcularea emisiei de CO2 în cazul centralelor termice pe bază de 

gaze naturale au fost utilizaţi coeficienţii de emisie stabiliţi de Oakridge Natio-
nal Laboratory (SUA). 

Valoarea coeficientului în cazul gazelor naturale este: 0,613 tone echiva-
lent carbon/tone echivalent ţiţei. 

Valorile emisiilor pentru fiecare tip de poluant în cazul centralelor termice 
pe bază de gaze naturale se găsesc în anexa nr. IV din lucrarea nr. 83 din bi-
bliografie. 

 
Emisia totală de CO2 obţinută din funcţionarea centralelor pe bază 
de cărbune, păcură şi gaze  naturale existente în România 
Conform cifrelor prezentate în tabelul nr. 21 (construit pe baza datelor 

existente în anexele nr. II, III şi IV din lucrarea nr. 83) se constată că emisia 
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totală de CO2 în România s-a majorat în permanenţă, de-a lungul perioadei 
considerate. 

Trebuie remarcat faptul că, la începutul intervalului ponderea relativă a 
emisiei de CO2 era de 40,63% în cazul centralelor pe bază de cărbune, de 
8,97% în cazul centralelor pe bază de păcură  şi de 50,40% în cazul centralelor 
pe bază de gaze naturale. 

La sfârşitul perioadei, ponderea relativă a emisiei de CO2 s-a majorat 
până la 58,38% în cazul centralelor pe bază de cărbune şi până la 21,92% în 
cazul centralelor pe bază de păcură ponderea relativă deţinută de centralele pe 
bază de gaze naturale înregistrând o reducere de până la 19,70%. 

Evoluţia emisiei de CO2 şi importanţa relativă a emisiei de CO2 pentru 
fiecare tip de centrală,în perioada considerată, poate fi mai bine înţeleasă pe 
baza graficelor nr. 8 şi nr. 9, realizate pe baza cifrelor prezentate în tabelul nr. 21. 

Graficul nr. 10  realizat pe baza tabelului nr. 21 şi pe  baza emisiei totale 
de CO2 calculate în anexa nr. I-1 din lucrarea nr. 83 din bibliografie coloana L 
(vezi pagina 216) evidenţiază faptul că există o parte importantă a emisiei de 
CO2 (partea dublu haşurată), care are o altă origine decât producţia de electri-
citate în centrale termice. 

Graficul nr. 8 

ROMÂNIA: Calculul emisiei de CO2 în centralele termice  
(1971 - 1988) (K. Tone) 

 
Sursa:  ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'electricite, OCDE, Paris 

1985; World Energy Conference Reportg 1988; Coal prospectgs in Eastern Europe 
dec 1990. 
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Tabelul nr. 21 

ROMÂNIA: emisia totală de CO2 produsă de centralele termice  
funcţionând  pe bază de cărbune, păcură şi gaze naturale, 

în perioada 1971 - 1988 (K. Tone) 

 
Sursa:ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 

Graficul nr. 9 

Calculul emisiei de CO2 în centralele termice (1971-1988) ( K tone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985; World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 
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Graficul nr. 10 

România: emisia totală de CO2 (1971-1988) (K tone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985; World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 

Emisia totală de SO2 obţinută din funcţionarea centralelor termice 
pe bază de cărbune, păcură şi gaze naturale existente în România 
Conform cifrelor prezentate în tabelul nr. 22 (realizat pe baza datelor 

existente în anexele nr. II, III şi IV din lucrarea nr. 83) se remarcă, că emisia 
totală de SO2 în România se  situează, de-a lungul întregii perioade considera-
te, în jurul a 88% în cazul centralelor termice pe bază de cărbune şi în jurul a 
12% în cazul centralelor termice pe bază de păcură, emisia de SO2 în cazul 
centralelor pe bază de gaze naturale fiind neglijabilă. 

Trebuie, de asemenea, remarcat că ponderea relativă a emisiei de SO2 
provenită din centralele termice pe bază de cărbune s-a micşorat de la 92% la 
începutul perioadei până la 87% la sfârşitul perioadei, fapt ce ar putea fi consi-
derat drept expresia eforturilor făcute pentru reducerea conţinutului în sulf al 
cărbunelui utilizat în centrale. 

Trebuie, de asemenea, adăugat faptul că, în general, calitatea cărbunelui 
utilizat în centralele termice în România este destul de scăzută. Puterea calori-
că a cărbunelui variază de la un bazin de extracţie la  altul, între 6, 5 şi 11,3 
MJ/kg, conţinutul în sulf1 între 1 şi 3,5%, iar conţinutul în cenuşă 1 între 49 şi 
55%. 

                                                           
1 conţinutul în sulf este exprimat în % daf; daf=dry ash-free. 
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Se poate constata că tot conţinutul în sulf al cărbunelui ars în centrale în 

România depăşeşte cu mult conţinutul în sulf al cărbunelui ars în alte regiuni 
ale lumii. 

Ponderea relativă a emisiei de SO2 provenite din centralele  pe bază de 
păcură s-a majorat de la 8% la începutul intervalului până la 12,8% la sfârşitul 
acestuia. 

Una din principalele explicaţii ale acestei situaţii ar putea fi aceea că 
România a fost obligată să importe în ultimii zece ani ţiţeiuri având un conţinut 
în sulf din ce în ce mai important deoarece aceste ţiţeiuri erau  mai ieftine. O 
evaluare foarte precisă a situaţiei s-ar putea realiza numai în momentul în care 
vor fi utilizaţi coeficienţi reali, culeşi din practică, privind conţinutul în sulf al ţiţe-
iurilor rafinate de-a lungul întregii perioade. 

Trebuie, de asemenea, adăugat faptul că, în procesul de rafinare al ţiţe-
iului, sulful se concentrează din ce în ce mai mult în fracţiile grele, fapt care 
determină ca tot conţinutul în sulf al păcurii să se majoreze din ce în ce mai 
mult în funcţie de conţinutul iniţial în sulf al ţiţeiului. 

O altă explicaţie importantă constă în aceea că  centralele pe bază de 
păcură existente în România nu sunt echipate cu instalaţii de DGC (desulfurare 
a gazelor de combustie) ce pot diminua conţinutul în SO2 al gazelor evacuate 
în atmosferă. 

În ceea ce priveşte ponderea relativă a emisiei de SO2 provenită din 
centralele pe bază de gaze naturale a scăzut de la 0,02% la începutul perioa-
dei până la 0,01% la sfârşitul perioadei. 

Graficele nr. 11 şi nr. 12 realizate pe baza tabelului nr. 22 evidenţiază de 
o manieră mai sugestivă comentariile făcute până în prezent privind emisia de 
SO2 în centralele termice din România. 

Tabelul nr. 22 

ROMÂNIA: emisia totală de SO2 a centralele termice pe bază de cărbune, 
păcură şi gaze naturale, în perioada 1971 - 1988 (K. Tone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe 
dec. 1990. 

                                                                                                                                                    
1 conţinutul în cenuşă  este exprimat în % db; db=dry basis. 
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Graficul nr. 11 

România: calculul emisiei de SO2 în centralele termice  
(1971-1988) ( Ktone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 
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Graficul nr. 12 

România: calculul emisiei de SO2 în centralele termice  
(1971-1988) ( Ktone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 

Emisia totală de NOX obţinută din funcţionarea centralelor termice 
pe bază de cărbune, păcură şi gaze naturale existente în România 
Conform cifrelor prezentate în tabelul nr. 23 (realizat pe baza datelor, ca-

re există în anexele nr. II, III şi IV din lucrarea nr. 83) se constată că emisia to-
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tală de NOx în România s-a majorat în permanenţă de-a  lungul perioadei con-
siderate. 

Trebuie remarcat că la începutul intervalului ponderea relativă a emisiei 
de NOx era de 68,2% în cazul centralelor pe bază de cărbune, de 6,4% în ca-
zul centralelor pe bază de păcură şi de 25,4% în cazul centralelor pe bază de 
gaze. 

La sfârşitul perioadei, ponderea relativă a emisiei de NOx s-a majorat 
până la 80% în cazul centralelor pe bază de cărbune şi până la 11,9% în cazul 
centralelor pe bază de păcură, ponderea relativă deţinută de centralele pe ba-
ză de gaze naturale înregistrând o reducere de până la 8,10%. 

Graficul nr. 13, realizat pe baza tabelului nr. 23 şi graficul nr. 14 realizat 
pe baza aceluiaşi tabel, demonstrează ponderea importantă a centralelor ter-
mice pe bază de cărbune, în procesul de emisie al NOx, în România, în peri-
oada considerată. 

Graficul nr. 13 

România: calculul emisiei de NOx în centralele termice  
(1971-1988) ( Ktone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe 
dec. 1990. 
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Tabelul nr. 23 

ROMÂNIA: emisia totală de NO2 a centralelor termice pe bază de cărbune, 
păcură şi gaze naturale, în perioada 1971 - 1988 (K. Tone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe 
dec. 1990. 

Graficul nr. 14 

România: calculul emisiei de NOx în centralele termice  
(1971-1988) ( Ktone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 
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Emisia totală de particule obţinută din funcţionarea centralelor 
termice pe bază de cărbune şi păcură existente în România 
Conform cifrelor prezentate în tabelul nr. 24 (realizat pe baza datelor ca-

re există în anexele nr. II, III şi IV din lucrarea nr. 83) se remarcă că emisia to-
tală de particule s-a majorat de-a lungul perioadei considerate, centralele pe 
bază de cărbune fiind  în principal responsabile pentru acest tip de emisie. 

Graficele nr. 15 şi nr. 16 realizate pe baza tabelului nr. 24 evidenţiază 
aceeaşi caracteristică: responsabilitatea cvasitotală a centralelor termice pe 
bază de cărbune privind emisia de particule. 

Graficul nr. 15 

România: calculul emisiei de particule în centralele termice  
(1971-1988) ( Ktone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 
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Tabelul nr. 24 

ROMÂNIA: emisia totală de particule a centralelor termice pe bază 
de cărbune, păcură şi gaze naturale, în perioada 1971 - 1988 (K. Tone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 

Graficul nr. 16 

România: calculul emisiei de particule în centralele termice 
(1971-1988) ( Ktone) 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d'électricité, OCDE, Paris, 

1985;  World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 



CONCLUZII 

Principalele concluzii, care se impun la sfârşitul acestei încercări de 
cuantificare a emisiei de poluanţi (CO2, SO2, NOx şi particule) datorate centra-
lelor termice pe bază de cărbune, păcură şi gaze naturale  existente în Româ-
nia sunt următoarele: 

- emisiile de poluanţi s-au majorat în mod constant de-a lungul perioadei 
analizate; emisia de CO2 s-a majorat cu 57%, cea de SO2 cu 138%, cea de 
NOx cu 91%, iar cea de particule cu 125%; 

- emisiile cele mai importante  din punct de vedere cantitativ (vezi tabele-
le nr. 21, 22, şi 23) şi calitativ1 provin din centralele pe bază de cărbune. 

Lipsa unor date precise privind conţinutul în sulf al cărbunelui şi al ţiţeiu-
lui (sau păcurii) a împiedicat realizarea pentru moment a unei cuantificări foarte  
exacte. Se apreciază că pentru viitor va exista posibilitatea de a se obţine date 
mai precise, calculele putând fi  refăcute pe baza acestora. În orice caz se poa-
te aprecia că  tendinţele generale au fost evidenţiate în ciuda unor aproximaţii 
la care am fost obligaţi din raţiuni obiective. Pe baza noilor calcule ce pot fi 
competente, se poate preconiza adoptarea unor măsuri ce vor permite reduce-
rea emisiei de poluanţi în România. 

Tabelul nr. 25 

Emisia de poluanţi (CO2, SO2, NOx, particule) produşi  
de către centralele termice funcţionând pe bază de cărbune,  

păcură şi gaze naturale, în România, în anul 1988 
- k tone - 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d’électricité, OCDE, Paris, 

1985; World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 

Trebuie, de asemenea, adăugat faptul că se poate preconiza realizarea 
unei cercetări de tipul celor deja întreprinse, în cadrul Programului Joule, ce 

                                                           
1 Se ştie că emisia de SO2 şi NOx este considerată ca principal responsabil pentru produce-

rea "ploilor acide" şi că arderea (combustia) cărbunilor degajă cu 25% mai mult CO2 decât 
cea a păcurii şi cu 75% mai mult CO2 decât cea a gazelor naturale. 
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are drept principal obiectiv, luarea în considerare, în studierea sistemului ener-
getic al fiecărei ţări, a emisiilor de SO2

1 şi NOx
22).Se apreciză că acest gen de 

cercetări pot ajuta factorii decizionali să amelioreze legislaţia privind protecţia 
mediului înconjurător, conducând, de asemenea, la o mai bună evaluare a al-
ternativelor de politică energetică şi de protecţie a mediului înconjurător şi acţi-
onând în sensul reducerii efectelor nocive asupra mediului. 

Se apreciază, de asemenea, ca pe baza calculelor amintite, pe lângă re-
ducerea emisiei de poluanţi în România să se realizeze şi încadrarea acesteia 
în valorile prevăzute de lucrările secretariatului Consiliului Economic şi Social 
(Comisia Economică pentru Europa) a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Conform 
materialelor elaborate la întâlnirea privind Studiul interrelaţiilor dintre protecţia 
mediului şi politicile energetice" din 13 iunie 1990, previziunile referitoare la 
producţia şi cererea energetică sunt cele prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabelul nr. 26 

Evoluţia ritmului anual de creştere al producţiei şi cererii de energie,  
în perioada 1970-1985 şi 1985-2010, în procente 

 
 
Lucrările aceleiaşi întâlniri au apreciat că previziunile în domeniul ener-

getic pot afecta problemele privind protecţia mediului înconjurător din patru 
puncte de vedere: 

− prin accentuarea nevoii utilizării cât mai eficiente a resurselor energe-
tice; 

− prin crearea unor sectoare noi în domeniul cererii de energie, prin 
operarea controlului tehnic sau prin contrabalansarea diminuărilor efi-
cienţei energetice; 

− prin substituirea unor surse energetice cu altele mai puţin poluante 
(înlocuirea surselor de energie fosilă cu surse de energie reînnoibilă, 
de exemplu); 

− prin impactul pe care localizarea producţiei de energie, procesul 
transformării şi utilizării finale a surselor de energie îl poate avea asu-
pra comerţului internaţional. 

                                                           
1 Bioxidul de sulf (SO2) este responsabil pentru 65% din aciditatea emisă 
2 Oxizii de azot (NOx) sunt responsabili pentru 30% din aciditatea emisă 
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Conform lucrărilor unei reuniuni speciale referitoare la "Studiul interde-
pendenţei dintre politicile privind  mediul înconjurător şi politicile energetice" 
(ţinută la Geneva, 29-31 ianuarie 1990) având ca scop evaluarea emisiei de 
poluanţi legată de evoluţia proiectată a cererii şi ofertei de energie în ţările 
având "economie de piaţă" şi în ţările foste cu "economie planificată" intrate 
sub incidenţa ţărilor membre CEE, în perspectiva anului 2010, examinarea 
măsurilor şi tehnologiilor antipoluante ca şi cuantificarea acestora şi identifica-
rea problemelor susceptibile de a face obiectul unei cooperări internaţionale, 
poluanţii luaţi în considerare sunt următorii: bioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot 
(NOx) şi într-o anumită măsură compuşii organici volatili (COV) şi bioxidul de 
carbon (CO2). 

În ceea ce priveşte sectoarele economice considerate, acestea sunt cen-
tralele electrice şi sectorul transporturilor. 

În continuare vom prezenta succint concluziile acestei reuniuni, pe prin-
cipalele tipuri de poluanţi, pentru a reuşi să încadrăm prin comparaţie situaţia 
României în contextul internaţional. 

SO2În anul 1980, emisia de SO2 în Europa atinsese cifra de 54,1 mili-
oane tone, repartizarea pe zone fiind de 54% pentru Europa Orientală şi 46% 
pentru Europa Occidentală. Conform planurilor guvernamentale emisia de SO2 
ar trebui să se reducă cu 18% (cu 21% în Europa Orientală şi cu 14% în Euro-
pa Occidentală) pentru a atinge un nivel de 44,5 milioane tone în anul 2000. 
Această diminuare a emisiei de SO2 va fi consecinţa unei utilizări mai raţionale 
a energiei, procesului de substituire a combustibililor fosili cu alte resurse 
energetice mai puţin poluante şi utilizării generalizate a tehnicilor de desulfura-
re în centralele electrice. 

Conform previziunilor privind Comunitatea Economică Europeană o ma-
jorare a consumului de energie cu 210 milioane t.e.p. (23%) în perioada 1985-
2010, va fi însoţită de o reducere cu 45% a emisiei de SO2 (exprimată  fizic în 
cifra de 6,4 milioane tone), toate acestea în funcţie de luarea unor măsuri co-
respunzătoare. 

Conform amendamentului introdus prin Clean Air Act (legea americană 
privind puritatea atmosferei) se preconizează reducerea la jumătate (10 milioa-
ne tone) în perspectiva anului 2000 a emisiei de SO2 a centralelor electrice. 

NOx În ţările având economie de piaţă (la epoca considerată), emisia de 
NOx urma să fie diminuată într-o perspectivă pe termen lung. Astfel, în ţările 
membre ale Comunităţii Economice Europene această emisie urma să se ma-
joreze de la 7,7 milioane tone în 1985 la 9,6 milioane tone în 2000, pentru ca 
după aceea să scadă la 9,3 milioane tone în perspectiva anului 2010. 

Conform aceluiaşi amendament introdus prin Clean Air Act, emisia de 
NOx produsă de centralele electrice şi sectorul transporturilor urmează să fie 
redusă cu 10% şi respectiv 40% în perspectiva anului 2000. 
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În ţările având aşa-numita "economie planificată" la data derulării reuniu-

nii, emisia de NOx urma să se majoreze drept consecinţă a unei creşteri impor-
tante a numărului de autovehicule. 

Documentul avut în vedere preciza că la data respectivă Uniunea Sovie-
tică avea un număr de 45 de autovehicule la 1000 locuitori, SUA 540, Canada 
400, acest indicator variind între 200 şi 400 pentru celelalte ţări ale Europei 
Occidentale. 

CO2 În ţările membre ale CEE, volumul total al emisiei de 2 provenind din 
arderea combustibililor fosili urma să se majoreze de la 1,5 miliarde tone în 
1985 la 17,1 miliarde tone în 2000 şi la 18,8 miliarde tone în 2010, în condiţiile 
în care aplicarea măsurilor de reducere nu va fi generalizată. După cum se ştie 
emisia de CO2 conjugată cu cea a altor gaze ce pot determina aşa numitul 
"efect de seră" (metan, compuşi azotaţi, CFC-11 şi CFC-12) poate provoca im-
portante schimbări de climat. 

 
CO şi COV 
Conform aceluiaşi amendament introdus prin Clean Air Act, Statele Unite 

preconizează să reducă cu 18% emisia de CO produsă de autovehicule în oraşe. 
Pentru compuşii organici volatili (COV) reducerea prevăzută este cuprin-

să între 2 şi 5%. 
Trebuie de asemenea adăugat faptul că, pe baza elementelor arătate 

până acum se poate preconiza realizarea unei cercetări de tipul celor deja în-
treprinse, în cadrul programului Joule, ce are drept principal obiectiv luarea în 
considerare, în studierea sistemului energetic al fiecărei ţări, a emisiilor de SO2 
1 şi NOx2.  Se apreciază că acest gen de cercetări poate ajuta factorii decizio-
nali să amelioreze legislaţia privind protecţia mediului înconjurător, conducând 
de asemenea la o mai bună evaluare a alternativelor de politică energetică şi 
de protecţie a mediului înconjurător şi acţionând în sensul reducerii efectelor 
nocive asupra mediului. 

                                                           
1 Bioxidul de sulf (SO2) este responsabil pentru 65% din aciditatea emisă 
2 Oxizii de azot (NOx) sunt responsabili pentru 30% din aciditatea emisă 



ANEXE 

Anexa nr. I 

(Rata desulfurării - în procente) 

 
Sursa: Lutte contre les émissions des centrales électriques et de l'industrie OCDE, 1989. 

Anexa nr. II 

ROMÂNIA: emisia de CO2 SO2  şi NOx ale centralelor termice   
pe bază de cărbune, în perioada 1971 – 1988 

 
Sursa: ENERDATA; Effet sur l'environnement de la production d’électricité, OCDE, Paris, 

1985; World Energy Conference Report, 1988; Coal prospects in Eastern Europe, 
dec. 1990. 
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Anexa nr. III 

ROMÂNIA: emisia de CO2 SO2  şi NOx şi particule ale centralelor termice  
pe bază de păcură, în perioada 1971 – 1988 

 
Sursa: ENERDATAWorld Energy Conference Report, 1988. 

Anexa nr. IV 

ROMÂNIA: emisia de CO2 SO2  şi NOx  ale centralelor termice   
pe bază de gaze naturale, în perioada 1971 – 1988 

 
Sursa: ENERDATAWorld Energy Conference Report, 1988. 
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