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Cuvânt înainte 

Un obiectiv fundamental al României este cel privind integrarea în Uniunea 
Europeană. Trei evenimente-cheie au deschis larg calea spre realizarea acestui 
obiectiv: semnarea Acordului de Asociere a României cu Uniunea Europeană (în 
1993); deciziile Consiliului European de la Copenhaga (în 1993) privind primirea 
în UE de noi membri pe măsură ce aceştia îndeplinesc criteriile de aderare; 
deciziile Consiliului de la Helsinki (1999) de începere a negocierilor cu România şi 
Bulgaria în vederea aderării la UE. 

Printre procesele importante pe care le implică aderarea şi integrarea în UE 
se numără: realizarea circulaţiei libere a bunurilor şi serviciilor, capitalurilor şi 
persoanelor între toate ţările membre ale Uniunii, preluarea treptată a acquis-ului 
comunitar de către noii candidaţi şi realizarea convergenţei economico-sociale 
dintre noile ţări membre şi celelalte ţări ale Uniunii Europene. 

Dacă în anii anteriori procesul de aderare a noilor ţări candidate la UE nu 
ridica probleme deosebite, în prezent aderarea celor zece noi ţări, mai ales a celor 
din Europa Centrală şi de Est (ECE), produce şocuri importante atât UE, cât şi 
ţărilor candidate ţinând seama de noile condiţii specifice naţionale şi mondiale. 
Printre acestea merită să fie menţionate următoarele: procesul de integrare 
regională se desfăşoară în contextul intensificării globalizării în domeniile 
producţiei, pieţei bunurilor şi serviciilor, financiar, investiţional etc. care schimbă 
multe dintre coordonatele problemelor la nivel comunitar şi naţional; diferenţele 
mari existente între ţările candidate şi UE în ce priveşte structurile instituţionale şi 
mecanismele economice, ceea ce implică eforturi deosebite pe linia transformării 
acestor structuri şi mecanisme şi adaptării lor la cele comunitare; diferenţele 
iniţiale mult mai mari decât în trecut între ţările candidate şi UE în ce priveşte 
nivelul de dezvoltare economică şi tehnologică, nivelul de competitivitate etc., fapt 
ce implică, de asemenea, eforturi deosebite pe linie investiţională prin 
restructurări, modernizări şi dezvoltări. 

Studiul de faţă se referă exclusiv la România văzută în noul context mondial 
şi european. Analiza cuprinde, pe de o parte, referiri la transformările care au avut 
loc în România pe linia liberalizării comerţului exterior şi a deschiderii pieţei 
interne şi, pe de altă parte, evidenţierea şi evaluarea unor efecte produse de 
aceste liberalizări şi deschideri în întreaga perioadă de preaderare, perioadă care 
începe din 1993, de când se aplică Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. 
Din analizele efectuate reiese, de exemplu, că în urma transformărilor care au 
avut loc, în primul rând, în sfera comerţului exterior şi mult mai puţin şi mai târziu 
în sfera sistemului productiv, au început să se manifeste însemnate inadvertenţe, 
hiatusuri şi contradicţii. Printre acestea se numără apariţia unei serioase 
desincronizări între deschiderea economiei către exterior şi, în primul rând, către 
Piaţa unică europeană şi restructurarea şi aplicarea unor măsuri care să conducă 
la creşterea competitivităţii firmelor româneşti pe piaţa internă şi pe cea a UE. 
Accentuarea acestei desincronizări a provocat un amplu proces de dezintegrare 
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rapidă a sistemului productiv al României cu efecte dramatice în toate ramurile 
economiei, cel mai afectat fiind sistemul industrial.  

În cursul dezbaterilor ştiinţifice privind căutarea unor soluţii pentru ieşirea 
din criză, adeseori se aduc ca argumente politicile economice intervenţioniste şi 
protecţioniste folosite de guvernele statelor europene după cel de-al doilea război 
mondial în legătură cu redresarea economică şi de guvernele din Taiwan, Coreea 
de Sud ş.a., în legătură cu ieşirea din cercul vicios al subdezvoltării şi cu 
demararea creşterii economice. 

Datorită noilor condiţii în care se află România posibilităţile de aplicare a 
unor politici naţionale similare sunt excluse. De altfel, peste tot în lume politicile 
comerciale guvernamentale cu caracter defensiv, inclusiv politica de substituţie a 
importurilor au fost în mod serios erodate. În schimb, strategiile corporaţiilor şi 
iniţiativele acestora sunt mai puţin restricţionate (Nunnenkamp, 1994). Mai mult, 
marile firme cu vocaţie internaţională joacă un rol mai important în restructurarea 
industrială şi comercială faţă de cel exercitat de guvernele naţionale, mai ales 
când ţările respective sunt lipsite de resurse financiare şi tehnologice. 

Prin lucrarea de faţă încercăm să pătrundem în intimitatea unor procese, 
dincolo de aparenţe prin descrierea schimbărilor care au loc în paternul sistemelor 
de producţie şi ale celor comerciale pe plan naţional şi mondial. Analiza 
întreprinsă scoate în evidenţă că dezintegrarea vechiului sistem industrial de tip 
fordist este urmată, după un anumit interval de timp, de trei categorii importante 
de procese: 1) regenerarea activităţilor industriale în strânsă conexiune cu marii 
operatori internaţionali, cu cerinţele Pieţei unice europene şi cu asimilarea noilor 
generaţii tehnologice; 2) adaptarea sistemelor de producţie la noile tendinţe 
generale existente pe plan mondial de fragmentare internaţională a producţiei 
impusă de corporaţiile multinaţionale şi de marile firme cu vocaţie internaţională 
implicate în organizarea de parteneriate sau alianţe şi de reţele naţionale şi 
internaţionale de producţie şi de distribuţie; 3) modificarea modelului comercial 
prin creşterea ponderii produselor intermediare şi a componentelor în totalul 
comerţului exterior al ţărilor şi în cel mondial. 

Deşi în condiţiile globalizării şi integrării în UE se îngustează tot mai mult 
posibilităţile de acţiune ale guvernelor naţionale în orientarea dezvoltărilor 
industriale şi sporeşte enorm rolul corporaţiilor internaţionale în realizarea 
diviziunii internaţionale a muncii, totuşi rămân încă posibilităţi importante de a 
aplica politici industriale active mai ales atunci când piaţa este incapabilă să 
rezolve problemele economice şi sociale pe termen mediu şi lung. În mod 
tradiţional în literatura economică se formulează ca obiectiv principal al politicilor 
industriale creşterea nivelului de competitivitate al firmelor şi produselor în 
vederea ameliorării locului ţării în diviziunea europeană şi mondială a muncii. 

Totuşi, de această ameliorare, care a devenit astăzi o problemă vitală 
pentru România, este legată, în primul rând, structura industriei, ştiind faptul că 
între ramuri există diferenţe foarte mari în ce priveşte mărimea veniturilor pe care 
ele le pot genera. Tocmai de aceea în discuţia noastră am inclus problema 
industriilor strategice şi criteriile de evaluare şi selectare a acestora. În discuţie a 
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fost inclusă şi problema privind gradul de relevanţă a categoriei avantajului 
comparativ în raport cu cea a avantajului competitiv, mai ales pentru o ţară care 
are mare nevoie de dezvoltare economică şi de ameliorare a structurii producţiei 
şi a comerţului exterior. 

Pe scurt, acestea sunt principalele probleme abordate în lucrarea de faţă şi 
la care am căutat unele răspunsuri. 

Studiile cuprinse în acest volum au fost realizate în cadrul Proiectului major 
de cercetare al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare – ASE – 
Bucureşti nr. 6/1998 “Liberalizarea schimburilor economice din perspectiva 
acordurilor de asociere şi de integrare în UE şi avantajul competitiv” (director de 
proiect prof. dr. Niţă Dobrotă), precum şi în cadrul Programului fundamental de 
cercetare al Academiei Române ESEN-2 “Probleme ale integrării României în UE. 
Cerinţe şi evaluări” (coordonator general acad. Eugen Simion – preşedintele 
Academiei Române). 

Cercetările efectuate în cadrul celui de-al doilea program menţionat s-au 
desfăşurat în Institutul de Cercetări Economice la care a colaborat şi Dan Olteanu, 
în calitate de asistent de cercetare pentru efectuarea de calcule. 

Un stimulent deosebit pentru realizarea acestei lucrări l-au constituit 
numeroasele studii realizate de cercetători şi specialişti în cadrul Programului de 
cercetare ESEN-2, precum şi numeroasele dezbateri din cadrul Seminarului 
ştiinţific ESEN-2 al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie şi al 
Institutului Naţional de Cercetări Economice privind integrarea României în UE, la 
care şi-au adus contribuţia un mare număr de membri ai Academiei, cercetători, 
profesori universitari, specialişti din partea patronatelor şi din diferite instituţii de 
profil economic.  

Un sprijin direct în clarificarea unor probleme şi a unor surse de studii şi re-
glementări juridice de specialitate l-am avut din partea prof. dr. Vasile Stănescu – 
membru de onoare al Academiei Române, căruia îi adresez calde mulţumiri. De 
asemenea, ţin să mulţumesc tuturor colaboratorilor care m-au sprijinit, sub diferite 
forme, în realizarea acestei lucrări şi, în primul rând prof. dr. Ioan Franc - Valeriu 
directorul Editurii Expert, doamnei Aida Sarchizian – director adjunct al Editurii, 
Ecaterina Ionescu, redactor de carte, şi nu în ultimul rând soţiei mele Elena Iancu 
– pentru selectarea unor surse bibliografice şi statistice, pentru procesarea 
capitolelor şi întocmirea unor scheme şi tabele. Fără sprijinul şi devotamentul lor 
n-aş fi putut duce până la capăt acest proiect. 

 

Autorul 

 

Bucureşti, iunie 2002 





Capitolul 1 

ROMÂNIA ÎNTRE LIBERALISM 
ŞI PROTECŢIONISM* 

 

La sfârşitul anului 1999 au avut loc două evenimente internaţionale de mare 
importanţă pentru ţara noastră: decizia de la Helsinki a reprezentanţilor celor 15 
ţări membre ale UE de a invita România la negocierile de aderare la Uniune şi 
Conferinţa Internaţională a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, de la Seattle, care 
a avut ca tematică generală evaluarea respectării acordurilor negociate şi 
lansarea noii runde de negocieri comerciale multilaterale. Ambele evenimente au 
un puternic impact asupra evoluţiei economiei româneşti şi asupra schimbării 
structurii acesteia, iar acest impact va trebui evaluat şi luat în considerare la 
elaborarea strategiei de dezvoltare economică. 

Studiul de faţă – bazat pe un volum mare de date şi informaţii – atrage 
atenţia asupra implicaţiilor negative pe care le are politica de liberalizare 
comercială externă unilaterală şi excesivă. La aplicarea unei politici raţionale 
trebuie avute în vedere atât reglementările organizaţiilor internaţionale şi practicile 
comerciale ale partenerilor de schimburi, cât şi necesitatea aplicării, în interior, a 
unor măsuri severe de restructurare a firmelor şi ramurilor, de ridicare a gradului 
lor de competitivitate şi de respectare a regulilor comerciale convenite iniţial. 

1.1. Introducere 
Dezechilibrul economic extern a devenit, în ultimul deceniu, o problemă 

crucială pentru România, întrucât el determină diminuarea continuă a puterii de 
cumpărare a monedei naţionale şi a veniturilor reale ale populaţiei şi îngustează 
posibilităţile de aplicare a unor politici de redresare şi de dezvoltare economică. 
Dezbaterile ştiinţifice pe această temă, care s-au înviorat în ultimii ani, oferă un 
set larg de explicaţii, precum şi numeroase variante de soluţii. Cele mai multe însă 
dintre acestea se rezumă doar la acele politici comerciale care suprasolicită, 
adesea, fie latura liberalismului, fie latura protecţionismului prin folosirea barierelor 
vamale. 

Liberalismul este o doctrină atractivă întrucât ea consolidează ideea 
promovării competiţiei. De aceea opinia celor ce susţin acest curent a căpătat, în 
ultimele decenii, tot mai multă audienţă în politica relaţiilor economice 
internaţionale promovată de instituţiile economice şi financiare internaţionale 
abilitate (Organizaţia Mondială a Comerţului, Fondul Monetar Internaţional, Banca 
Mondială ş.a.) cu susţinerea puternică a statelor cu economiile cele mai 
competitive şi cu rol dominant în comerţul mondial. 

                                            
* Studiul a fost publicat în “Oeconomica”, nr. 4/1999, p. 5-53. 



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

12 

Se redescoperă însă faptul că aceeaşi politică de deschidere prin 
liberalizare vine să agraveze şi mai mult situaţia economică a ţărilor rămase în 
urmă din punct de vedere economic şi tehnologic. Producătorii din aceste ţări se 
văd înlăturaţi în masă de pe pieţele autohtone de către firmele străine, întrucât ei 
nu dispun de condiţiile necesare (economie de scară, tehnologii noi, capital, 
experienţă managerială etc.) de a face faţă concurenţei. 

În ultimul timp, apar tot mai multe voci din rândurile economiştilor (care îşi 
găsesc găzduire mai ales în publicaţiile UNCTAD, iar în România, în revista 
“Oeconomica”, în ziarul “Economistul” şi în săptămânalul “Adevărul economic”), 
precum şi din rândurile organizaţiilor patronale şi profesionale din sfera producţiei, 
de a reînviora şi dezvolta ideea şi politica protecţionistă. Credinţa unora că, astăzi, 
în faza negocierilor pentru integrare, orice încercare de a reînvia discutarea 
problemei protecţionismului ar apărea ca o gravă eroare sau ca o provocare 
politică îşi pierde orice relevanţă în faţa procesului de degradare la care este 
supusă economia naţională, precum şi în faţa folosirii unor practici economice şi 
comerciale pe plan atât intern, cât şi extern, care îngrădesc şi afectează folosirea 
forţei de muncă şi dezvoltarea economică.  

Evident, o reinstaurare a politicii protecţioniste de tip autarhic nu este de 
dorit şi nici nu ar fi posibilă în condiţiile mondiale actuale, când tendinţele generale 
sunt cele de globalizare, de integrare regională şi de înlăturare a barierelor 
vamale (tarifare şi netarifare) în calea schimburilor comerciale. Aceasta ar duce la 
o izolare a economiei româneşti de restul lumii. Totuşi, a continua cu obstinaţie 
politica de liberalizare sau de deschidere a economiei cu orice preţ fără o analiză 
atentă a realităţilor economice şi sociale actuale ale României şi fără o analiză a 
politicilor economice ale partenerilor comerciali şi a modului de aplicare a 
acordurilor semnate, ar fi un fapt profund dăunător, chiar condamnabil. 

Considerăm că, astăzi, în condiţiile globalizării economiei mondiale şi a 
extinderii Pieţei unice europene, România nu-şi poate permite să adopte politici 
economice extreme – inspirate fie dintr-un liberalism naiv, fie dintr-un protecţio-
nism obtuz – care să o îndepărteze de realizarea obiectivelor sale fundamentale. 
Dar nici nu poate asista neputincioasă la propria sa ruinare economică de dragul 
unor dogme sau a unei obedienţe rău înţeleasă. Ea trebuie să adopte o strategie 
pe termen mediu şi lung în cadrul căreia politica de deschidere să fie strâns 
corelată cu politica de protejare a unor ramuri sensibile însă puternic susţinută de 
o politică industrială activă care să aibă ca obiectiv principal ridicarea nivelului de 
competitivitate al firmelor româneşti pe piaţa internă şi pe pieţele externe, iar ca 
mijloace de realizare, pe de o parte, restructurarea din temelii a ramurilor mature, 
care apun, pentru a elimina pierderile acestora şi pentru a le adapta la nevoile 
pieţei iar, pe de altă parte, dezvoltarea puternică a unor ramuri şi activităţi 
industriale şi neindustriale noi, moderne, care să absoarbă forţa de muncă 
disponibilă şi să folosească eficient munca de înaltă calificare. 

Având în vedere complexitatea deosebită a problematicii puse în discuţie şi 
necesitatea găsirii unor soluţii adecvate, în cele ce urmează vom supune atenţiei 
cititorului doar câteva aspecte din cele enunţate mai sus, şi anume cele referitoare 
la: dimensiunea dezechilibrului economic extern; principalii paşi ai liberalizării şi 
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deschiderii pieţei; reconsiderarea şi disciplinarea politicii comerciale; ajustarea 
structurală în pas cu deschiderea economiei. 

1.2. Dimensiunea dezechilibrului economic extern  

1.2.1. Date statistice 

Analiza seriilor de date statistice pe termen lung arată o serioasă 
deteriorare a echilibrului economic extern al României. Pe scurt, acestea se referă 
la următoarele aspecte şi tendinţe:  

a) Balanţa comercială a României (ca a celorlalte ţări din zonă, cu excepţia 
Rusiei) a devenit, în mod cronic, dezechilibrată. În anii cei mai favorabili 
din perioada 1990-2000, exportul FOB de bunuri nu a putut depăşi cu 
mult 10 miliarde de dolari SUA/an, în timp ce importul CIF, în anul 2000, 
a depăşit suma de 13 miliarde de dolari SUA/an rezultând importante 
solduri negative (Anexele 1.1, 1.2 şi 1.3). 

b) Moneda naţională a suferit o însemnată depreciere. Cursul mediu anual 
de schimb, pe o unitate de dolar SUA, a crescut de la 22,43 lei în 1990 
la 8.875 lei în 1998 la circa 29.000 lei în 2001 (Anexa 1.4).  

c) Balanţa de plăţi înregistrează permanent solduri negative ale contului 
curent, vârfurile acestora (în valoare de 2,571 şi de 2,968 miliarde de 
dolari SUA) fiind atinse respectiv în anii 1996 şi 1998 (Anexa 1.5). În 
cadrul acestui sold, ponderea covârşitoare o formează bunurile şi ser-
viciile. Până şi ramura turismului înregistrează solduri negative, acestea 
depăşind, în ultimii ani, suma de 150 de milioane de dolari SUA/an. 

d) Influxurile de investiţii directe străine s-au păstrat la un nivel modest în 
toată această perioadă, spre deosebire de alte ţări din zonă (Anexa 
1.6). Nivelul acestora a fost departe de a compensa soldurile negative 
ale balanţei de plăţi. 

Adâncirea dezechilibrelor menţionate îşi are sorgintea, în cea mai mare 
parte, în schimbările dramatice defavorabile care au avut loc mai ales în industrie 
şi anume:  

– S-a redus volumul activităţilor şi a scăzut capacitatea de export tocmai 
în acele ramuri care au o bază solidă de materii prime în România, 
dispun de capacităţi de producţie şi de personal calificat şi există o 
cerere importantă pe piaţa internă. Printre acestea se numără industria 
alimentară (zahăr, conserve, preparate din carne etc.), băuturi, maşini şi 
utilaje, tractoare şi maşini agricole, produse nemetalifere şi materiale de 
construcţii, instalaţii, textile, pielărie. O mare parte din produsele 
specifice acestor ramuri se importă, fapt ce creează mari probleme de 
comercializare pe piaţa internă nu numai acestor ramuri, ci şi ramurilor 
producătoare de produse intermediare şi celor de materii prime care, 
practic, au rămas fără piaţă de desfacere; 

– Ramuri industriale cu o dinamică deosebită pe plan mondial, cum sunt 
tehnica de calcul, medicamente, prelucrarea maselor plastice şi a 
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cauciucului, tipografie, hârtie, cartoane, ambalaje, maşini şi echipa-
mente, produse electrocasnice etc. au suferit un declin accentuat, unele 
dintre acestea reducându-şi activitatea chiar sub 20-30% (Anexa 1.6). 
Scăderea dramatică a volumului exporturilor a antrenat o reducere 
masivă a volumului activităţilor acestora, echivalente cu 1,25 milioane 
locuri de muncă, de regulă, cu un nivel ridicat al productivităţii muncii. O 
mare parte a personalului disponibilizat s-a transferat în agricultură şi în 
servicii, ramuri cu un nivel al productivităţii muncii mult mai scăzut, ceea 
ce are ca efect, o scădere a productivităţii muncii naţionale şi a nivelului 
veniturilor în ansamblul economiei.1 

1.2.2. Cauze 

Există mai multe cauze care stau la baza acestui dezechilibru. Cele mai 
importante, legate direct de subiectul demersului nostru, se referă la următoarele:  

– Deschiderea pieţei româneşti fără să aibă la bază studii aprofundate pri-
vind: 1) gradul real de protecţie a pieţelor interne ale altor ţări partenere 
sau politicile acestora privind folosirea unor bariere vamale netarifare, a 
subvenţiilor directe şi indirecte acordate producătorilor naţionali ş.a.;    
2) impactul deschiderii economice asupra producătorilor autohtoni;  

– Practicarea, pe scară largă de către unele oficialităţi române a unor 
acţiuni discreţionare în domeniul tarifelor şi cotelor vamale care 
subminează protecţia reală a economiei; 

– Absenţa unei politici şi a unui program care să asigure corelarea dintre 
deschiderea pieţei interne (prin abolirea monopolului statului asupra 
comerţului exterior, prin descentralizarea activităţilor de import-export, 
precum şi prin relaxarea treptată a barierelor vamale) şi restructurarea 
ramurilor şi unităţilor economice, adaptarea acestora la cerinţele pieţei;  

– Lipsa unei strategii naţionale privind politica de stimulare a producţiei 
bunurilor şi serviciilor pentru export în noile condiţii ale globalizării 
pieţelor, ale integrării în Piaţa unică europeană şi ale ofensivei firmelor 
internaţionale pentru cucerirea pieţelor mondiale şi ale noilor tendinţe 
ale progresului tehnic în lume;  

– Lipsa unei politici industriale şi tehnologii viabile care să susţină 
dezvoltarea firmelor româneşti astfel încât acestea să facă faţă 
concurenţei atât pe piaţa autohtonă, cât şi pe pieţele mondiale în scopul 
ridicării avantajului competitiv. 

Dezechilibrele economice externe ale României au ajuns la limita de 
suportabilitate. Continuând acelaşi curs al politicii economice ar putea fi pusă în 
pericol însăşi stabilitatea întregului sistem economico-social. De aceea se impune 
o clarificare şi reevaluare a politicilor economice actuale şi elaborarea altor 
variante în cadrul unei strategii cuprinzătoare şi coerentă pe termen mediu şi lung 
în vederea restabilirii echilibrelor economice externe şi transformării comerţului 

                                            
1  Calculată pe baza produsului intern brut creat în fiecare ramură, productivitatea muncii a fost, 

în 1997, de 2,7 ori mai mare în industrie decât în agricultură. 
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exterior dintr-un factor pasiv într-un adevărat motor al dezvoltării economiei 
româneşti. 

1. 3. Principalii paşi ai deschiderii pieţei 

1.3.1. Calendarul liberalizării şi aprecieri asupra gradului de protecţie  

În România, liberalizarea comerţului exterior a început în februarie 1990, o 
dată cu abolirea monopolului de stat şi ea s-a încheiat, în linii generale, încă de la 
sfârşitul anului 1992, o dată cu adoptarea unui nou regulament vamal prin care 
licenţele de import şi export au fost, în mare parte, eliminate1. 

În anii următori ai deceniului au fost aplicate şi alte măsuri reformatoare 
care au condus la o largă deschidere a economiei României prin liberalizarea 
importurilor printre care menţionăm: introducerea, în 1993, a noului tarif vamal în 
cadrul căruia taxele vamale să corespundă unor situaţii specifice ramurilor 
economice, inclusiv nivelul lor de competitivitate şi să aibă tendinţă de 
neutralitate, precum şi aplicarea unor reglementări comunitare în ce priveşte 
organizarea şi funcţionarea sistemului vamal şi conectarea acestuia la sistemul 
vamal unic european şi la cele ale altor ţări. 

Deschiderea spre exterior a economiei României a căpătat un impuls 
deosebit o dată cu aplicarea acordurilor şi protocoalelor internaţionale multilate-
rale şi bilaterale, printre care trebuie menţionate, în primul rând, Acordul de 
Asociere a României cu UE (1993) şi Acordul Rundei Uruguay (1995)2 la care 
România este parte semnatară. 

Prin Acordul Rundei Uruguay, aplicat începând din iulie 1995, s-a convenit 
asupra unui set important de probleme comerciale mondiale printre care menţionăm:  

– Aplicarea, în plan multilateral, a extinderii liberalizării comerţului mondial 
cu promovarea satisfacerii intereselor naţionale ale ţărilor3 şi utilizării 

                                            
1 Prin această abolire regimul autarhic bazat pe controlul total al importurilor şi pe politica de 

substituţie maximă a acestora prin producţia internă s-a transformat în regim comercial bazat 
pe tarife. Tot în 1990 s-au adus modificări tarifului vamal în condiţiile liberalizării preţurilor, 
acestea intrând în vigoare (astfel modificat), începând de la 1 ianuarie 1992, în baza 
convenţiei vamale din 1983. Au fost astfel introduse cele două categorii de taxe vamale la 
import: a) cele convenţionale, stabilite în regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate; b) cele 
preferenţiale, aplicate în baza unor aranjamente prealabile (acorduri şi protocoale cu ţări în 
curs de dezvoltare). Încă din 1991, întreprinderile, inclusiv cele private, au fost autorizate să 
deţină valută şi să facă operaţiuni comerciale în valută. În 1992 a fost adoptat un nou 
regulament vamal. 

2 La aceasta se adaugă: Acordul European al Liberului Schimb - AELS - 1993; Acordul de Liber 
Schimb Comercial între România şi Republica Moldova (1994); Acordul de Liber Schimb cu 
Turcia, Acordul de Aderare a României la Acordul Comercial al Ţărilor Central Europene 
(CEFTA), 1997. 

3 În principiu în fiecare ţară practică tarife vamale proprii pentru a reflecta starea competitivă a 
firmelor şi ramurilor. De regulă, în cadrul acestor tarife vamale sunt mult mai ridicate în ţările în 
curs de dezvoltare. De asemenea, ţările au dreptul de a cuprinde în tariful vamal taxe 
consolidate aplicate în regimul preferenţial faţă de anumite grupări de ţări cu care se înscrie 
acorduri de asociare, de integrare regională, de liber schimb ş.a. 
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unor mecanisme şi instrumente de politică comercială care să asigure 
baza unei concurenţe loiale între toţi participanţii la comerţul mondial1. 
Introducerea unui nou tarif vamal care cuprinde taxele vamale 
consolidate aplicate în regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate, 
precum şi taxele vamale în regim preferenţial conform acordurilor 
încheiate preferenţial de ţările în cauză. 

Un moment crucial pe calea deschiderii spre exterior a României l-au 
constituit semnarea şi punerea în aplicare a Acordului European de Asociere cu 
UE al cărui principal obiectiv este să asigure un cadru adecvat pentru integrarea 
graduală a României în Comunitatea Europeană, în primul rând prin realizarea 
unei zone de comerţ liber între cele două părţi, pe baze asimetrice şi anume: pe 
de o parte, abolirea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative la exporturile de 
produse româneşti pe pieţele celor 15 ţări comunitare în decurs de 5 ani; pe de 
altă parte, reducerea treptată, până la completa abolire (anul 2002), de către 
partea Română, a taxelor vamale şi a cotelor la importurile produselor industriale 
originare din ţările membre ale UE. Produsele agricole, considerate sensibile, au 
fost exceptate de la procesul concesiilor. Deşi la aceste produse România a 
operat însemnate reduceri de taxe vamale, produsele respective urmează să facă 
obiectul viitoarelor aranjamente în cursul negocierilor de aderare la UE. 

Sub presiunea unor organizaţii internaţionale şi a unor angajamente asumate, 
Guvernul Român a redus, în 1997, nivelul general al tarifelor vamale medii 
neponderate la produsele agricole şi alimentare de la 121,7% la 31,8%. Acest fapt a 
produs un şoc concurenţial puternic asupra producătorilor din România ţinând 
seama că la unele produse nivelurile noi ale tarifelor vamale sunt mult mai mici 
decât nivelurile subvenţiilor practicate de ţările dezvoltate (inclusiv de cele din UE)2. 

Tot sub presiunea acestora, România a suspendat taxele vamale de export 
la o serie de materii prime, cum sunt: lemn, fier vechi ş.a., fapt ce creează mari 
dificultăţi ramurilor prelucrătoare3.  

                                            
1 Aceste mecanisme şi instrumente se referă la protecţia ramurilor tinere, practicile antidumping, 

subvenţii şi măsuri compensatorii, măsuri de salvgardare, licenţe de import şi de export, evaluări 
în vamă, obstacolele tehnice, inspecţia  înainte de expediţie, regulile de origine, măsuri sanitare şi 
fito-sanitare, precum şi alte reglementări multilaterale privind domenii sensibile tradiţionale 
(agricultură, textile şi confecţii), măsuri investiţionale, drepturi de proprietate intelectuală, accesul 
la tehnologii, accesul la circuitele de distribuţie şi la reţele de informaţii. 

2 Reducerea tarifelor  vamale de import din anul 1997 a fost convenită între Guvernul României 
cu FMI şi Banca Mondială în cadrul negocierilor pentru obţinerea unor credite de restructurare 
(ASAL şi FESAL). 

3 Ca urmare a liberalizării totale a preţului şi exportului de materie primă lemnoasă, a crescut 
semnificativ exportul de lemn brut şi prelucrat primar, în timp ce exportul de mobilă este în 
continuu regres (milioane de dolari SUA). 

 1995 1996 1997 1998 1999 
Export de produse lemnoase (exclusiv mobilă) 295,6 356,3 398,1 435,8 466,5 
Export mobilă 510,5 442,8 450,0 433,4 478,7 
Deci, este vorba de o anomalie clară, creşterea exportului de materie primă lemnoasă în 
dauna exportului de produse finite. România importă, în acelaşi timp, cantităţi mari de plăci 
aglomerate, nelaminate şi furnire care intră în componenţa mobilei (“Adevărul economic”, nr. 
49/1999, p. 16). 
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Făcând o evaluare sintetică a acestui proces, se poate concluziona că, în 
1999, ratele medii ale taxelor vamale de import (neponderate) practicate de 
România se ridicau la: 19,8% pentru toate produsele, din care 31,8% pentru 
produsele agricole1 (cu variaţii foarte mari de la un produs la altul: de la zero la 
peste 200% ) şi 11,7% pentru bunurile industriale, cu variaţii semnificative între 
diferite categorii de produse (de la 7,2% pentru metale, la 28,3% pentru 
echipamente de transport)2.  

Dacă vom compara taxele vamale aplicate de România cu cele practicate 
atât de ţările în tranziţie, cât şi de UE va rezulta că, în aparenţă, mecanismul 
vamal de import folosit în ţara noastră ar asigura o protecţie a pieţei interne peste 
nivelul mediu pentru toate produsele şi, în primul rând, pentru cele agricole şi 
alimentare. De exemplu, în UE - principalul partener comercial al României, tariful 
mediu simplu de import pentru produsele agricole (inclusiv pentru produsele 
tarificate) a fost, în 1995, de 25% iar, în 1997, de 20,8%, cu variaţii importante  
(de la zero pentru zarzavaturi, până la circa 75% pentru cereale sau chiar peste 
120% pentru carne de vită, porc şi oaie, lapte şi smântână, anumite brânzeturi 
ş.a.), iar la produsele industriale tariful mediu simplu la import3 a fost de 6% în 
1995 şi 4,9% în 1997 (cu diferenţieri începând de la zero pentru minereuri, 
produse farmaceutice, celuloză, până la aproape de 15% pentru textile, 
automobile, aparate electronice de consum), urmând ca în anul 2000 să ajungă la 
circa 3%.  

La importurile cuprinse în aranjamentele preferenţiale ale UE, AELS şi 
CEFTA, tarifele vamale din România, ca şi din alte ţări din Europa Centrală şi de 
Est şi Turcia au fost, treptat, reduse şi complet desfiinţate începând de la 1 ianua-
rie 2002. 

1.3.2. Concluzii privind insuficienţele protecţiei vamale de import a României 

Dintr-o analiză complexă şi obiectivă asupra faptelor reale vor rezulta cel 
puţin două concluzii importante: 

Prima concluzie: Chiar în condiţiile acordării unor concesii neechivalente 
(în favoarea României), UE este aceea care, în realitate, beneficiază mai mult 
datorită cuprinderii României în zona liberului schimb din următoarele cauze:  

a) Tarifele vamale ale UE au fost aplicate numai la produsele industriale, 
oricum, mult mai scăzute decât cele ale României şi la care UE are o 
competitivitate net superioară şi un mare potenţial de export; 

b) De dragul concesiilor neechivalente, România şi-a înlăturat, cu o 
anumită uşurinţă, protecţia vamală la cele mai sensibile ramuri 

                                            
1 1999, Regular Report from the Commission on Romania’s  Progress   Towards  Accession, p. 28. 
2 Evident, în cazul relaţiilor de import cu partenerii în regim preferenţial tarifele sunt mai mici sau 

chiar zero, în funcţie de stadiul în care a ajuns aplicarea acordurilor încheiate cu UE, AELS, 
CEFTA, Republica Moldova, Turcia pentru diferite categorii de produse. 

3 Pentru regimul de import al clauzei naţiunii celei mai favorizate (Trade Policy Review, 
European Union, 1997, WTO, Geneva, March 1998). 
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industriale aflate în plin proces de restructurare şi cu valoare adăugată 
ridicată. Acest fapt a contribuit la spulberarea, pur şi simplu, a unor 
ramuri şi firme întrucât nu au putut rezista în faţa concurenţei firmelor 
din ţările comunitare ca şi din alte ţări, în special la produse cu cerere în 
creştere şi bazate pe noi tehnologii; 

c) Au fost excluse de la concesii, în primul rând, produsele agricole la care 
România este sau poate fi competitivă şi dispune, în mod virtual, de un 
potenţial mare de export; 

d) Aceste avantaje pentru UE şi dezavantaje pentru România se 
oglindesc, în mare parte, în balanţa comercială cronic deficitară a 
României în relaţiile cu ţările comunitare. 

Tabelul 1.1 

Deficitele balanţei comerciale a României în relaţiile cu UE 
(milioane de dolari SUA) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1049 932 462 903 1417 1154 1471 705 770 

Sursa: Anuarul statistic al României, 1998, Buletin Statistic de Comerţ Exterior, nr. 12/2000. 

După modul în care s-au desfăşurat, până în prezent, relaţiile economice şi 
financiare cu UE, devine îndoielnic faptul că ajutoarele acordate României ar fi 
putut compensa pierderile suferite de aceasta în relaţiile comerciale cu 
Comunităţile Europene. Într-adevăr, dacă relaţiile comerciale ale României cu UE 
s-ar fi desfăşurat în condiţiile aplicării taxelor vamale normale (nepreferenţiale), 
UE ar fi încasat sub formă de taxe vamale de import circa 300 mil. ECU pentru 
mărfurile importate din ţara noastră, iar România ar fi încasat de la UE sub formă 
de taxe vamale circa 1 miliard ECU pentru mărfurile importate din UE1. Rezultă, 
deci, că prin intrarea în zona liberului schimb România este aceea care pierde 
sume tot mai mari în fiecare an de la încasarea taxelor vamale. La aceasta mai 
trebuie adăugat şi faptul că cea mai mare parte dintre ajutoare s-au întors, într-o 
formă sau alta, tot în cadrul Comunităţilor pentru plata experţilor, serviciilor şi 
produselor importate din UE, produse şi servicii care, în fond, au concurat pe cele 
din România. 

A doua concluzie: gradul de protecţie a economiei României este mult mai 
scăzut decât arată tarifele medii legale iar, în unele cazuri, practic, inexistent sau 
chiar înlocuit cu o concurenţă neloială practicată de firme străine (în special din 
ţările care se bucură de concesii tarifare) în conivenţă cu firme importatoare 

                                            
1 Calculele s-au efectuat pe baza datelor de export şi import ale României în relaţia cu UE din 

1997 la care s-au aplicat tarifele legale de import pentru România circa 20% şi UE 5%. Aceste 
cifre au un grad ridicat de aproximare. Ele au menirea doar de a atrage atenţia  că  negocierile  
unor acorduri comerciale mai ales de o asemenea anvergură trebuie să aibă la bază calcule 
economice şi că uneori avantajele pot fi numai aparente. 
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autohtone şi cu funcţionari publici ori chiar cu sprijinul direct al unor instituţii 
publice din România sub presiunea unor grupuri de interes.  

Pentru a interpreta în mod corect problema protecţionismului şi cea a 
gradului de protejare a economiei (sau a unor sectoare ale acesteia) nu trebuie să 
ne rezumăm doar la problema tarifelor, a barierelor la import şi la nivelul acestora, 
ori numai la concesiile reciproce acordate prin intermediul tarifelor vamale fie ele 
şi asimetrice sau doar la unele măsuri punctuale luate în anumite momente 
excepţionale şi sesizate de unele publicaţii din străinătate.1  

Un tablou complet asupra gradului real de protecţie practicat în România, îl 
putem obţine dacă vom lua în considerare formele de acţiuni mai semnificative 
atât din România, ca ţară importatoare, cât şi din ţările exportatoare, precum şi 
modul cum reacţionează autorităţile autohtone la anumite abuzuri ale 
importatorilor români şi ale exportatorilor străini. Vom ilustra aceste afirmaţii cu 
date concrete în secţiunile următoare. 

1.4. Elemente pentru reconsiderarea şi disciplinarea politicii 
comerciale 

O analiză atentă asupra modului real în care se desfăşoară activităţile de 
import şi de export asupra mecanismului economic şi financiar creat şi aplicat în 
acest domeniu, precum şi asupra rezultatelor obţinute până în prezent evidenţiază 
faptul că în România, aşa cum vom arăta mai jos, sunt încurajate mai degrabă 
consumul şi importul decât producţia şi exportul. Din păcate, un anumit sprijin 
în această direcţie a venit şi din partea unor organizaţii economice şi financiare 
internaţionale. Fără să analizeze condiţiile reale privind structura ramurilor 
industriale, mijloacele financiare disponibile şi dificultăţile restructurării ramurilor şi 
firmelor, aceste instituţii au impus, prea devreme şi fără o pregătire prealabilă, 
anumite acţiuni şi condiţionalităţi care, pur şi simplu, au provocat dezarmarea 
firmelor româneşti în faţa concurenţei firmelor străine datorită unor acţiuni cum 
sunt: reducerea sau desfiinţarea unor taxe şi cote de import, reducerea ori 
suspendarea unor subvenţii destinate producătorilor industriali şi agricoli, 
suspendarea aplicării unor legi menite să stimuleze producţia pentru export şi 
exportul, precum şi investiţiile. Acestea au fost şi sunt dublate şi de anumite 
practici care favorizează concurenţa neloială. Este vorba de subevaluarea 
importurilor, scutirile de taxe vamale la importurile pe care le fac investitorii străini 
importanţi (care investesc în România peste un milion dolari SUA) şi cei care îşi 
amplasează afacerile în regiunile defavorizate ş.a. 

În legătură cu aceste aspecte trebuie amintit şi faptul că, de multe ori, din 
lipsa unei teorii clare, cu concepte şi teze aduse la zi, din lipsa unor cercetări 
empirice şi a unei bănci de date cuprinzătoare, nici decidenţii din domeniu şi nici 
delegaţii împuterniciţi să reprezinte interesele României nu dispun de toate 

                                            
1 Exemple de acest gen se referă la: accizele pentru bere şi produse din tutun, tarifele vamale 

pentru carne, interdicţia importurilor de autovehicule cu vechime de peste 8 ani şi care nu se 
înscriu în standardele europene privind emisiile de gaze ş. a., ori la impunerea temporară a 
unor suprataxe de import din cauza dificultăţilor balanţelor comerciale şi de plăţi. 
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argumentele şi informaţiile necesare care să facă posibilă formularea şi 
întreprinderea unor măsuri care să protejeze producătorii autohtoni şi care să fie 
în deplin acord cu reglementările existente pe plan mondial şi cu cele ale UE (anti-
dumping, salvgardare etc.). 

În sprijinul celor afirmate mai sus, vor fi invocate, în cele ce urmează, două 
categorii de practici mai semnificative care provoacă concurenţă neloială pe piaţa 
românească: aplicarea unor acţiuni discreţionare de către înseşi autorităţile 
române şi aplicarea unui sistem de subvenţii de către partenerii externi. 

1.4.1. Acţiuni discreţionare în domeniul tarifelor vamale care subminează 
protecţia economiei 

Dacă prin nivelul legal al taxelor vamale România poate fi considerată o ţară 
cu o politică protecţionistă moderată, prin nivelul practicat al taxelor vamale ea 
este însă o ţară care încurajează importurile, aducând, astfel, grave prejudicii unor 
ramuri economice autohtone.  

Dintr-o cercetare a legislaţiilor româneşti, din domeniul comerţului exterior, 
rezultă că în perioada 1991-2000 au fost aprobate peste 100 de acte normative 
(Hotărâri de Guvern şi Legi) care privesc reduceri sau exceptări temporare de la 
plata taxelor vamale pentru cele mai diverse produse. Multe dintre acestea nu 
sunt de strictă necesitate, iar altele sunt produse în România în mod curent1 
(Anexa 1.7). 

Numărul de acte normative aprobate pentru reduceri şi scutiri temporare de 
taxe vamale se distribuie, pe ani, astfel:  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
3 10 4 14 15 25 5 10 8 7 

 
După evoluţia şi conţinutul actelor normative pot fi trase următoarele concluzii: 

– Fiecare nouă guvernare se caracterizează prin proliferarea, în anii 
imediat următori de la alegeri, a unui sistem discreţionar de scutiri 
temporare de la plata taxelor vamale, inclusiv sub forma cotelor tarifare 
(derogări de la nivelul legal al taxelor prin aplicarea unor valori mai 
scăzute sau chiar scutiri pentru cantităţi predeterminate de marfă). Anii 
1995 şi 1996 au constituit vârful numărului de exceptări; 

– Potrivit evaluărilor efectuate, în anul 1995, aproximativ jumătate din 
mărfurile importate de România (ca valoare) a constituit obiectul unor 

                                            
1 Dintre produsele care au beneficiat de scutiri pentru plata taxei vamale de import menţionăm: 

autoturisme, produse intermediare (semifabricate, inclusiv componente electronice produse în 
ţară), fire şi fibre chimice, maşini-unelte, motoare, chimicale, brânzeturi, maşini pentru 
industria uşoară şi alimentară, tipografii, hârtie de ziar, maşini şi utilaje agricole, bere, seminţe 
de floarea-soarelui, hrană pentru animale, vopsele. În schimb, importurile de aparatură 
medicală, de medicamente şi de substanţe folosite pentru medicamente efectuate de fundaţiile 
testamentare nu au beneficiat de asemenea scutiri cum ar fi fost normal etc.  
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aranjamente speciale, care au făcut ca tarifele vamale să nu mai fie 
operaţionale.1 Protecţia vamală este cu mult mai mică decât cea 
rezultată prin simpla parcurgere a reglementărilor vamale în vigoare în 
fiecare moment. După calculele lui Eugen Rădulescu, în perioada 1991-
1998, taxele vamale au reprezentat în medie (neponderată) doar 4,65% 
din valoarea CIF a importurilor României2, faţă de nivelul mediu 
(neponderat) al tarifelor oficiale legale de 19,8%. 

– Aplicarea tarifelor vamale oficiale este importantă din punctul de vedere 
al protecţiei vamale ştiind că instaurarea progresivă a liberului schimb 
între România şi UE, până la data aderării, va reduce impactul pe care îl 
va avea asupra industriei naţionale aplicarea nivelului inferior al tarifului 
vamal comun al Comisiei Europene. Din momentul aderării, România va 
trebui să aplice tariful vamal comun al Comunităţi, precum şi dispoziţiile 
de politică agricolă comună care se aplică comerţului exterior3. 

1.4.2. Problema subvenţiilor şi condiţiile inegale ale competiţiei 

Există numeroase cazuri în lume, îndeosebi în ţările dezvoltate, când 
autorităţile guvernamentale susţin producţia şi comercializarea unor bunuri şi 
servicii prin subvenţii folosind, în acest scop, pârghii bugetare sau/şi financiare. 

Privind problema din perspectiva ţărilor importatoare, acordarea subvenţiilor 
contribuie, în mod artificial, la scăderea preţurilor bunurilor oferite la export fără un 
efort real al întreprinderilor exportatoare. Acest fapt nu se înscrie în sfera relaţiilor 
competiţionale normale bazate pe eforturile proprii, ceea ce poate aduce 
însemnate prejudicii unor ramuri din ţările importatoare. Ţările sărace sunt cele 
mai afectate, întrucât ele nu pot aloca de la buget asemenea sume, iar firmele 
acestora sunt puse în condiţii competiţionale de flagrantă inegalitate.  

Pentru a preveni asemenea practici, cu efecte negative, ţările importatoare, 
în scopul protejării ramurilor, recurg la măsuri compensatorii, adică la recuperarea 
de la ţările exportatoare a diferenţelor de preţ. Problema subvenţiilor a fost 
negociată în cadrul GATT la Runda Tokio şi renegociată la Runda Uruguay şi 
acceptată să facă parte din acordul privind crearea Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului (OMC). El (acordul) a devenit obligatoriu pentru toţi membrii 
organizaţiei. 

Trebuie subliniat însă faptul că sunt supuse disciplinelor formulate în acord 
numai o parte a subvenţiilor şi anume cele “specifice”, adică cele care au ca 
adresă produsul, firma, grupul de firme şi ramura4. Tocmai de aceea, disciplina 

                                            
1 Comisia Europeană, Agenda 2000. Opinia Comisiei în legătură cu solicitarea României de 

aderare la UE, 1997, p. 19. 
2 Eugen Rădulescu, Inflaţia, marea provocare, Editura Enciclopedică, Bucureşti, p. 117. 
3 Comisia Europeană, op. cit., p. 93. 
4 Potrivit acordului, subvenţiile se împart în trei categorii: 1) prohibite – cele legate direct de 

export şi de folosirea preferenţială de produse naţionale în raport cu produsele importate; 2) 
acţionabile – cele care cauzează efecte nefavorabile sau aduc prejudicii unor ramuri ale 
celorlalţi semnatari ai acordului; 3) neacţionabile – subvenţiile generale care privesc 
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compensatorie, după unele aprecieri, serveşte mai mult pentru întărirea capacităţii 
guvernelor de a rezista unor presiuni interne de subvenţionare decât de a 
soluţiona problema de fond la scară mondială, adică de a veni în sprijinul ţărilor 
mai puţin dezvoltate şi a ţărilor în tranziţie.  

Din cercetările efectuate rezultă că în ţările dezvoltate suma totală a 
subvenţiilor se păstrează încă la un nivel ridicat şi că, în ciuda aplicării unor 
mecanisme de frânare, prin acordurile multilaterale încheiate, există totuşi o 
tendinţă de creştere în continuare a lor. Guvernele din ţările dezvoltate recurg şi la 
alte scheme de folosire a subvenţiilor (indirecte şi mai sofisticate), fapt care 
menţine sau chiar accentuează inegalitatea de şanse a firmelor din ţările mai puţin 
dezvoltate, inclusiv a celor din ţările în tranziţie, faţă de cele din ţările dezvoltate în 
lupta de concurenţă pe pieţele naţionale şi mondiale. 

Pentru a vedea adevărata dimensiune a subvenţiilor practicate de ţările 
dezvoltate şi, în primul rând, de cei mai importanţi parteneri comerciali ai 
României, vom reda, în cele ce urmează, câteva date mai semnificative în acest 
sens cu privire la industrie şi la agricultură. 

A. Subvenţii destinate industriei 
Din totalul de 95 de miliarde de ECU destinate anual ajutoarelor de stat pe 

întreaga UE (în perioada 1992-1999), mai mult de jumătate, adică 43 de miliarde 
de ECU/an au fost destinate industriei pe bază de programe şi de proiecte1. Există 
diferenţe sensibile între ţări în ce priveşte cuantumul unor astfel de ajutoare. 
Astfel, suma subvenţiilor ce a revenit, anual, pe un muncitor industrial (în perioada 
menţionată) a variat de la 2379 ECU în Italia, la 270 în Marea Britanie2. Pentru 
comparaţie, menţionăm că România, ţară nevoită să-şi restructureze din temelii 
aproape întreaga sa industrie, nu a putut aloca de la buget, în anul 1998, sub 
formă de subvenţii, decât o sumă de circa 60 ECU/ muncitor. 

Începând din 1995, ca urmare a noilor acorduri cu OMC, Consiliul UE a 
trebuit să adopte noi reguli asupra subvenţiilor de stat în ramurile industriale. 
Aceste reguli cer mai multă transparenţă, anumite limitări, o sporire a flexibilităţii 

                                                                                                                   
dezvoltarea generală cum sunt: cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, ajutoarele 
acordate regiunilor defavorizate, protecţia mediului. Primele două categorii (prohibite şi 
acţionabile) sunt incluse în clasa subvenţiilor specifice. Ţările sărace (cu un PIB de până la 
1000 de dolari SUA pe locuitor pe an)  sunt scutite de disciplinele privind subvenţiile prohibite. 
Pentru celelalte ţări în curs de dezvoltare prohibiţiile privind subvenţiile la export urmează să 
se anuleze după  opt ani de la intrarea în vigoare a acordului, iar pentru ţările în tranziţie 
subvenţiile prohibite vor fi eliminate în mod progresiv într-un interval de şapte ani începând cu 
data intrării în vigoare a acordului (Adrian Constantinescu, op. cit., p. 65-66). 

1 În cadrul UE  ajutoarele acordate de stat, sub diferite forme, unor ramuri industriale aflate în 
plin proces de restructurare, precum şi ajutoarele pentru dezvoltarea regională şi pentru 
cercetare-dezvoltare au fost cuprinse într-un număr de peste 7000 de programe accesibile 
întreprinderilor UE. 

2 Între cele două extreme s-au aflat următoarele sume: 2012  ECU Germania, 1837 ECU 
Irlanda, 1773 ECU Belgia, 1588 ECU Grecia, 1350 ECU Franţa, 1267 ECU Luxemburg, 1017 
ECU Danemarca, 822 ECU Olanda, 571 ECU Spania, şi 480 ECU Portugalia (WTO, Trade 
Policy Review. European Union, 1997, Geneva, March 1998, p. 74). 
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producţiei la situaţia pieţei prin stimularea companiilor mici şi inovative, o motivare 
a proiectelor folosind metoda analizei cost-beneficiu, în special în cazul proiectelor 
de dezvoltare regională. Activităţile de cercetare şi dezvoltare sunt considerate 
acţiunile comunitare prioritare şi ele includ informaţiile şi tehnologiile industriale, 
ştiinţele vieţii, protecţia mediului, energia, transporturile. Obiectivul politicii UE în 
acest domeniu este acela de a spori competitivitatea firmelor şi produselor la un 
nivel compatibil cu cel al principalilor parteneri comerciali. 

Deşi până în anul 2002, România, ca şi alte ţări în tranziţie, nu are nici o 
prohibiţie în aplicarea subvenţiilor (nici chiar pentru cele privind stimularea 
exportului, pentru sprijinirea restructurării firmelor şi ramurilor etc.), totuşi, din 
cauza constrângerilor bugetare, posibilităţile sale de acordare a ajutoarelor au fost 
şi rămân extrem de limitate1.  

Din păcate, chiar şi atunci când subvenţiile au fost acordate, ele nu au fost 
folosite pentru a realiza o adaptare severă a firmelor şi ramurilor la perspectivele 
cererii pieţelor interne şi externe şi la tendinţele progresului tehnic, ci mai mult 
pentru menţinerea lor în funcţiune, pentru păstrarea locurilor de muncă şi pentru 
acoperirea pierderilor, deci, mai mult pentru o supravieţuire nu pentru asigurarea 
unei ridicări a nivelului de competitivitate. Dacă la acestea se mai adaugă faptul 
că aplicarea măsurilor compensatorii pentru produsele subvenţionate importate a 
rămas, de cele mai multe ori, inoperantă din multiple cauze (lipsă de informaţii, 
formalităţi birocratice complicate, aplicarea de către partenerii comerciali a unor 
forme sofisticate de subvenţii etc.) ne putem completa imaginea asupra stării 
reale de vulnerabilitate la care este expusă economia României din punctul de 
vedere al protecţiei, sau, cu alte cuvinte, situaţia cu totul inegală în care sunt puse 
să concureze firmele industriale româneşti faţă de cele străine nu numai pe 
pieţele internaţionale dar chiar şi pe piaţa autohtonă. 

B. Subvenţii destinate agriculturii 
Dintre toate grupele de activităţi, agricultura a rămas ramura cu problemele 

cele mai controversate şi disputate din cadrul comerţului mondial, controverse 
date de păstrarea celor mai înalte taxe vamale de import, de folosirea pe scară 
largă a subvenţiilor la producători şi la export, de existenţa unor bariere vamale 
tehnice (standarde de calitate, condiţii fito-sanitare etc.), de problemele spinoase 
ridicate de dovezile de origine a mărfurilor, de monopolurile de import şi de export 
ş.a. Pe linia OMC au fost depuse eforturi pentru ca şi această ramură să intre într-
un sistem clar şi cuprinzător de reglementări şi de disciplină, precum şi într-un 
regim competiţional liber fără bariere vamale şi fără distorsiuni ale preţurilor 
provocate de folosirea aproape haotică sau discreţionară a subvenţiilor. Însă pe 
motivul că această ramură are un grad relativ ridicat de sensibilitate, voinţa ţărilor 
dezvoltate şi, în primul rând, cea a Comunităţilor Europene, de a lăsa această 
ramură în afara negocierilor şi reglementărilor multilaterale, de fiecare dată, a ieşit 

                                            
1 Alocaţiile bugetare, din anul 1998, destinate subvenţiilor pentru industrie (pentru produse şi 

activităţi şi pentru diferenţe de preţ), s-au ridicat la 1069,46 miliarde de lei (circa 120 milioane 
de dolari SUA), iar subvenţiile pentru stimularea producţiei pentru export şi a exporturilor s-au 
ridicat la suma de 300 miliarde de lei (circa 35 milioane de dolari S.U.A). 
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învingătoare. Totuşi, un început pe linia deschiderii pieţelor, dealtfel destul de 
timid şi inconsistent, l-au constituit Acordurile şi programele OMC din 1995 care 
prevăd o relaxare treptată a nivelului protecţionist (inclusiv pe linia subvenţiilor) şi 
în domeniul produselor agricole. 

Ceea ce frapează cel mai mult în acest domeniu este faptul că pe lângă 
nivelul ridicat al restricţiilor vamale, ţările1 şi, în mod deosebit, UE practică un nivel 
neobişnuit de ridicat al subvenţiilor2, fapt ce permite producătorilor din 
Comunitatea Europeană să vândă produsele la preţuri mult mai scăzute decât 
producătorii din ţările asociate (mai puţin dezvoltate), ţări care nu îşi pot permite 
să ducă o politică agricolă asemănătoare din cauza constrângerilor bugetare.  

În cadrul unei cercetări privind politicile agricole în ţările OECD3 s-a efectuat 
o evaluare asupra sprijinului de care se bucură agricultura în ţările dezvoltate. În 
acest scop a fost calculată mărimea subvenţiei totale (echivalentă) a 
producătorului4 care contribuie la reducerea corespunzătoare a costurilor cu 
producţia şi desfacerea produselor şi serviciilor oferite pe piaţa internă şi externă. 

Subvenţia totală (echivalentă) a producătorului este un indicator care 
reprezintă valoarea transferurilor monetare în favoarea producătorului agricol 
rezultând din aplicarea politicilor agricole într-un anumit an. Aceste transferuri 
cuprind atât banii de la consumatorul de produse agricole prin preţurile pieţei 
interne, cât şi banii de la plătitorul de taxe şi impozite prin intermediul bugetului de 
stat sau bugetelor locale5. În medie, pe toate ţările din OECD, subvenţiile la 
producător, din anii 1996 şi 1997, s-au ridicat la 35% din valoarea producţiei, cu o 
variaţie mai mare între ţări şi cu o variaţie mai mică în timp (Anexa 1.8). De 
exemplu, în cadrul OECD, UE şi Turcia ocupă o poziţie superioară mediei 
(respectiv 42% şi 38%), iar CEFTA (ţările membre fondatoare), un nivel 
semnificativ mai scăzut decât media OECD. În unele ţări dezvoltate (Elveţia, 
Norvegia, Japonia) indicatorul menţionat depăşeşte 70%. Variaţii sensibile ale 
subvenţiilor totale la producător se înregistrează şi pe produse, deşi aici dispersia 
mediei este mai atenuată decât cea realizată pe ţări (Anexa 1.9). 

                                            
1 Există şi excepţii printre care SUA. 
2 Elveţia, Norvegia şi Japonia practică nivele mai ridicate decât cele din ţările Comunitare. 
3 Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation 1998, OECD, Cedex, 

Paris, 1998. 
4 Calculele acestui indicator au avut ca temei datele pentru 13 produse agricole de bază din 

fiecare ţară în parte. 
5 Există cinci categorii de măsuri de politici agricole pe care calculele OECD le ia în considerare 

la evaluarea indicatorului menţionat: 
a) Măsuri care transferă banii la producători prin afectarea preţurilor la producător (reducere) 

şi la consumator   (mărire). Este susţinerea producătorului prin preţul pieţei;  
b) Măsuri care transferă banii în mod direct de la plătitorul de taxe şi impozite la producători 

fără creşterea preţurilor la consumatori (plăţi directe); 
c) Măsuri care transferă banii la producători prin scăderea costurilor la inputuri (reducerea 

costului inputurilor); 
d)  Măsuri care reduc costurile în sectorul agricol în ansamblu şi ele nu sunt primite în mod 

direct de către producători; 
e) Alte măsuri finanţate de stat sau de autorităţi locale, precum şi concesii de la plata taxelor 

şi impozitelor (Agricultural Policies in OECD Countries. Measurement of support and 
Background Information, 1998, vol. 2, OECD, Cedex, Paris, 1998, p. 11). 
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În medie, pe OECD, mărimea subvenţiei pe un fermier echivalent (cu 
folosirea deplină a timpului) a reprezentat în anul 1997, 17000 de dolari SUA 
(Anexa 1.10), iar pe un hectar de teren cultivat cu cereale, subvenţia a reprezentat 
304 de dolari SUA (Anexa 1.11). 

Devine clar faptul că prin practicarea unui nivel relativ ridicat de subvenţii, 
dublată de o politică fermă de sporire a productivităţii fermelor agricole şi de 
îmbunătăţire a calităţii produselor, ţările dezvoltate asigură un grad înalt de 
competitivitate producătorilor lor agricoli, aceştia devenind capabili să concureze 
chiar şi pe acei producători agricoli care au protecţie vamală relativ ridicată însă 
care nu se pot bucura de un regim corespunzător de subvenţii. Evident, aici ne 
referim, în primul rând, la producătorii agricoli români în raport cu producătorii din 
ţările dezvoltate care exportă produse agricole pe piaţa României. Ca şi în cazul 
produselor industriale, aceştia din urmă se bucură de o poziţie net superioară faţă 
de producătorii români, care sunt concuraţi în mod neloial. 

La acţiunile unei asemenea concurenţe, care ruinează ramuri întregi ale 
agriculturii româneşti, contribuie, în mare măsură, şi importatorii români. Adeseori, 
aceştia acţionează, în mod informal ca un veritabil monopol pe piaţa românească 
în conivenţă atât cu firmele puternice exportatoare din ţările dezvoltate, cât şi cu 
funcţionari publici şi politicieni de rang înalt din România. Diferenţele de preţ 
formate, ca urmare a subvenţiilor practicate de ţările dezvoltate, precum şi 
cantităţile de produse care se derulează în fiecare an asigură importatorilor 
(inclusiv celor care îi sprijină) o rentă consistentă fără să depună nici un efort. 
Aceasta se face însă în dauna balanţei comerciale a României şi în detrimentul 
producătorilor români. Aceştia din urmă au ajuns în situaţia de a nu-şi mai putea 
vinde produsele nici pe piaţa autohtonă şi nici la export şi, ca atare, ei nu mai sunt 
interesaţi să producă pentru piaţă. Nici exportatorii români de produse agricole nu 
mai au interes să acţioneze pe piaţă întrucât şi ei sunt apăsaţi tot atât de puternic 
de aceeaşi concurenţă neloială atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă1. Ca 
urmare a acestor distorsiuni ale mecanismelor de piaţă, ramuri importante ale 
agriculturii româneşti (zahăr şi sfeclă de zahăr, grâu, lână, carne de porc şi de pui 
etc.) cad, treptat, în ruină dacă nu vor fi întreprinse măsuri de contracarare a 
concurenţei neloiale şi a corupţiei2. Asemenea situaţii vor continua şi chiar se vor 

                                            
1 Politica subvenţionării, de multe ori, uşurează sau chiar stimulează încheierea unor înţelegeri 

guvernamentale între ţările mari exportatoare şi importatoare de produse agricole în 
dezavantajul celorlalte ţări exportatoare însă lipsite de resurse pentru a putea practica o 
politică de subvenţii asemănătoare. De exemplu, aranjamentul UE pentru exporturi de produse 
agricole în Rusia în termeni foarte favorabili, împreună cu un aranjament similar încheiat de 
Guvernul Statelor Unite cu Guvernul rus au alungat exportatorii  români şi ai altor ţări din 
Europa de Est de pe pieţele ruseşti. Aceştia din urmă văd puţine şanse de a putea recâştiga 
pieţele ruseşti în viitorul apropiat. (ECE, Economic Surwey of Europe 1999 nr. 1, U.N., 
Geneva, 1999, p. 151). Totuşi, situaţia grea în care au fost împinse exporturile de produse 
agricole româneşti ar putea fi ameliorată, într-o anumită măsură, prin iniţiativa Guvernului 
român de a încheia cu Guvernul rus un acord de liber schimb. 

2 Nicolae Belli prezintă într-un studiu amplu detaliile privind situaţia critică din domeniul 
producţiei şi a pieţei de zahăr şi a sfeclei de zahăr din România, precum şi mecanismele care 
favorizează această situaţie (Nicolae Belli, Poate România să rezolve problema zahărului 
folosind materia primă proprie?, Studii şi Cercetări Economice, CIDE, INCE, Bucureşti, 1999). 
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agrava atât timp cât autorităţile române nu întreprind măsuri severe de 
contracarare a tuturor acţiunilor de concurenţă neloială indiferent de originea lor, 
nu practică o politică de subvenţii asemănătoare cu cele din ţările partenere, nu 
aplică măsurile compensatorii pentru produsele subvenţionate importate şi nu 
duce o politică de dezvoltare a firmelor, de ridicare a gradului lor de competitivitate 
pe căile cunoscute însă nepuse în practică. 

1.5. Ajustarea structurală în pas cu deschiderea economiei  
Aşa cum s-a amintit mai sus, acordurile de asociere încheiate între 

România şi Comunităţile Europene, precum şi acordurile încheiate cu alte ţări din 
Europa prevăd crearea unei zone de comerţ liber pentru produsele industriale, 
precum şi pentru unele produse agricole transformate. Având în vedere decalajul 
dintre România şi Comunităţi în ce priveşte nivelul de dezvoltare economică, 
precum şi structurile economice (ramuri de producţie, sistemul financiar-bancar şi 
sistemul instituţional), acordurile au prevăzut următoarele elemente caracteristice:  

1. Reducerea şi eliminarea de către părţi a tuturor obstacolelor tarifare şi 
netarifare din calea schimburilor reciproce se vor produce, în mod 
treptat, după un calendar bine determinat ce se întinde pe o perioadă de 
10 ani (până în anul 2002); 

2. Programul de reducere şi de abolire a taxelor vamale şi a cotelor anuale 
de import este asimetric, prevăzând un decalaj de 3-5 ani în favoarea 
României şi diferenţieri pe ramuri în funcţie de gradul de sensibilitatea 
acestora; 

3. România poate lua măsuri excepţionale pe durată limitată sub forma 
majorării taxelor vamale pentru industriile nou apărute, sectoarele aflate 
în curs de restructurare sau care se confruntă cu serioase dificultăţi, în 
special când acestea cauzează importante prejudicii şi probleme 
sociale. De asemenea, pot fi folosite subvenţii, inclusiv din categoria 
celor prohibite (de exemplu, pentru promovarea exporturilor). 

Fireşte, reducerea progresivă a taxelor vamale şi mărirea cotelor de import, 
până la abolirea acestor restricţii, cu desfăşurarea calendaristică pe perioadele 
menţionate, presupun ca partea română să se angajeze ferm la elaborarea şi 
aplicarea unui program coerent şi riguros de transformări structurale de maximă 
profunzime şi anvergură care să ducă la compatibilizarea economiei româneşti cu 
cea a Comunităţilor Europene din mai multe puncte de vedere: adaptarea 
structurilor ramurilor la noile cerinţe ale pieţelor, sporirea capacităţii firmelor şi 
ramurilor de a face faţă competiţiei pe pieţele liberalizate; promovarea unor noi 
activităţi, în pas cu progresul tehnologic, cu cerinţa de a ocupa forţa de muncă 
disponibilizată şi cu necesitatea dezvoltării zonelor rămase în urmă etc. 

În România este unanim acceptată ideea generală privitoare la necesitatea 
adaptării structurii ramurilor şi firmelor la noile cerinţe ale pieţelor printr-o profundă 
restructurare a acestora. Punerea în practică a acestei idei s-a izbit însă de 
obstacolele create de următoarele tipuri de politici: 
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1. Liberalist-dogmatică, după care procesele de adaptare ar trebui lăsate 
să se desfăşoare spontan prin mecanismele concurenţiale, în special 
după privatizare de către proprietari1; 

2. Etatist- centralistă, după care statul trebuie să-şi păstreze în 
proprietatea sa toate ramurile strategice, statul fiind singurul care ar 
trebui să facă restructurarea ramurilor şi firmelor mari, inclusiv a celor 
privatizabile printr-o agenţie centrală specializată2;  

3. Sindicalist-consumatoristă, după care accentul ar trebui să cadă pe asi-
gurarea echităţii, restructurarea făcându-se numai pe măsura asigurării 
locurilor de muncă şi a păstrării sau sporirii veniturilor personalului3.  

Aplicarea acestora au cauzat nu numai o incoerenţă interioară în cadrul 
procesului de restructurare, ci şi menţinerea unor decorelări sau defazări flagrante 
dintre ritmul şi proporţiile restructurărilor, pe de o parte, şi obiectivele şi termenele 
calendaristice ale deschiderii economiei României faţă de exterior, pe de altă 
parte. Defazările s-au accentuat şi continuă să se accentueze întrucât 
deschiderea economiei României faţă de piaţa externă se desfăşoară conform 
programului iniţial convenit prin negocieri şi prin semnarea de acorduri cu 
organizaţii internaţionale, iar multe dintre restructurările menite să ridice eficienţa 
şi competitivitatea ramurilor şi firmelor româneşti întârzie, iar multe dintre ele 
continuă să rămână doar în fază de proiecte. 

În afară de întârzierile calendaristice produse, politicile menţionate, precum 
şi mecanismele birocratice pe care acestea le-au generat, au accentuat şi mai 
mult procesul de defazare prin apariţia unor fenomene perverse, contrare 
aşteptărilor şi anume: politicile respective, pe de o parte, au sprijinit şi sprijină în 
special industriile care apun (aflate în regres tehnologic) şi care au pieţe de 
desfacere în scădere (sunset industries), iar, pe de altă parte, au subminat 
industriile noi, cu mari deschideri spre inovaţii, cu cerere de piaţă crescândă şi cu 
perspectivă de creştere (sunrise industries). Lipsa de eficienţă a unui astfel de 
mecanism politic în materie de adaptare şi de restructurare este evidentă, întrucât 
el (mecanismul) promovează un tip de protecţionism fără orizont, mai mult cu faţa 
spre trecut - deci, nu un protecţionism dinamic bazat pe politici industriale progre-
sive şi pe o strategie de dezvoltare economică durabilă pe termen mediu şi lung.  

                                            
1 Nu s-a ţinut seama că economia de piaţă din România nu a fost şi nu este încă funcţională şi 

că relaţiile de piaţă, aşa firave, sunt puternic distorsionate nu numai de acţiunile monopoliste 
ale marilor  întreprinderi de stat naţionale (regii şi societăţi naţionale cu rol determinant pe 
piaţă), ci şi de apariţiile şi acţiunile în forţă, pe piaţa românească, a unor mari corporaţii 
internaţionale în confruntare cu firmele româneşti lipsite de o zestre tehnologică adusă la zi, 
de capital, de competenţă managerială şi de experienţă în marketing. 

2 Aici nu s-a ţinut seama că statul, singur, nu poate gestiona un proces atât de complex din mai 
multe motive: lipsa de autoritate, lipsa de fonduri financiare, lipsa de competenţă, existenţa 
unei birocraţii coruptă la toate nivelurile, rezistenţa tuturor celor afectaţi de restructurare, 
inclusiv a forţelor politice care îşi susţin şi care, în principiu se împotrivesc reformelor; 

3 Aici s-a avut în vedere faptul că esenţa adaptării constă tocmai într-o restructurare a tuturor 
activităţilor (din cadrul firmelor şi ramurilor) având ca obiective: creşterea productivităţii muncii 
şi a eficienţei folosirii capitalului şi a competitivităţii pe piaţa internă şi pe cea externă. O 
unitate economică nu poate fi confundată cu o instituţie de binefacere. 



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

28 

Numai o îmbinare raţională a dinamicii restructurării cu cea a relaxării 
protecţionismului care să se înscrie în programele de negociere cu UE şi cu 
tendinţele pe plan mondial ar putea oferi o soluţie viabilă pentru dezvoltarea 
economică a României şi pentru integrarea sa în piaţa unică europeană. Sau, 
altfel spus, relaxarea protecţionismului trebuie strâns corelată cu aplicarea 
politicilor strategice de adaptare şi de restructurare a ramurilor şi firmelor 
româneşti astfel încât ele să poată rezista la concurenţa pe pieţele liberalizate. 

Pentru România, întrebările: cum pot fi restrânse industriile fără viitor (care 
apun) şi cum pot fi promovate şi extinse industriile noi sau cu condiţii de 
dezvoltare (cu viitor şi cu potenţial mare la export) sunt cruciale şi de mare 
actualitate din punctul de vedere al sporirii competitivităţii. Din studiile comparative 
s-a putut constata că, până în prezent, politicile economice tradiţionale nu au 
putut duce la rezultatele scontate. În aceste condiţii s-a dovedit că industriile care 
apun sunt acelea care înregistrează mai mult succes în sistemul jocurilor politice 
de protecţie comercială şi în alte forme de susţinere guvernamentală decât pot 
avea industriile în dezvoltare. Într-adevăr, industriile care apun (prin grupuri de 
afaceri, patronate, sindicate etc.) fac fie presiuni, fie lobby pe lângă Guvern şi pe 
lângă alte foruri de decizie în stat pentru sprijinirea acestora sub diferite forme: 
înţelegeri de constrângeri voluntare la export sau la import, susţinerea prin 
subvenţii a unor preţuri minime sau a unor pierderi etc. De regulă, guvernele sunt 
sensibile la asemenea cereri, acordând o însemnată protecţie şi sprijin pentru 
obţinerea venitului mult timp după recunoaşterea pierderii avantajului comparativ 
în aceste activităţi1. În acelaşi timp, industriile noi au o voce mult mai scăzută 
pentru favoruri politice ce ar trebui să vină de la Guvern. Şi chiar dacă există poli-
tici de promovare a acestor industrii, în cele mai multe cazuri acestea sunt limitate 
la sume mai mici, cu programe mai puţine şi care au ca destinaţie prioritară 
dezvoltarea infrastructurilor, a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice2 etc.  

În ansamblu, politicile comerciale şi industriale, de până în prezent, ale 
României par să fi avut mai degrabă o înclinaţie spre un statu-quo, deci, o 
înclinaţie mai mult de a împiedica răspunsurile prin acţiuni dinamice la provocările 
date de schimbările tehnologice şi de condiţiile noi de piaţă. O asemenea politică 
este mult mai oneroasă cu costuri sociale mult mai mari şi adesea lipsită de 
succes. De exemplu creşterile economice, care au avut loc în România, în unii ani 
ai deceniului ‘90 şi în anii 2000-2001, s-au bazat, de regulă, pe menţinerea 
aproximativ, a aceloraşi structuri de producţie şi de tehnologii, ceea ce a antrenat 
o creştere enormă a importurilor de resurse (mai ales energetice şi produse 
intermediare) care nu au fost niciodată acoperite de exporturi. Creşterile PIB cu 
7,15%, în 1995 faţă de 1994 şi de 4% în 1996 faţă de 1995, s-au realizat nu prin 
forţe proprii ci, prin importuri suplimentare, care au însemnat creşterea datoriei 
externe a României. Astfel, potrivit datelor din Anuarul Statistic al României din 
1998 (p. 342 şi 642-643), rezultă că fiecare procent de creştere a PIB, din 1995 

                                            
1 Gene M. Grossman and Elhanan Helpman, Rent Dissipation, Free Riding, and Trade Policy, în 

European Economic Review, 40/1996, p. 795. 
2 Ibidem. 
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faţă de 1994, a necesitat o creştere a datoriei externe a României de 188.251.000 
de dolari SUA, iar fiecare procent de creştere a PIB, din 1996 faţă de 1995, a 
însemnat un spor al datoriei externe a României de 199.250.000 dolari SUA. Şi în 
anii 2000-2001 importurile au devansat semnificativ exporturile, deşi acestea din 
urmă au cunoscut un mare avânt. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de 
“creştere imiserizată”, are loc ori de câte ori creşterea economică se produce pe 
baza vechilor structuri de producţie, care, de regulă, necesită importuri tot mai 
mari de resurse fără a putea face exporturi în valori cel puţin echivalente de 
produse finale. 

Concluzia ce trebuie trasă este următoarea: se va putea obţine o creştere 
economică sănătoasă, durabilă, care să asigure redresarea echilibrului economic 
extern, numai dacă aceasta va fi bazată pe o adaptare a producţiei la nevoile 
dinamice ale pieţei interne şi a celei externe. Aceasta înseamnă, pe de o parte, a 
reduce activităţile în ramurile mari consumatoare de resurse şi fără piaţă, deci, în 
ramurile care apun, iar pe de altă parte, a susţine la maximum dezvoltarea 
ramurilor noi cu mare potenţial tehnologic şi cu succes de piaţă. Orice încercare 
de a evita sau de a ignora această cale înseamnă a rata şansa înfăptuirii creşterii 
economice sănătoase, sau, mai mult, înseamnă a pune sub cauţiune viitorul 
economic al ţării. 

În condiţiile acceptării, prin acordurile semnate, de a face parte din zona de 
comerţ liber, de a adera la UE şi de a trece la negocieri pentru integrare în UE, 
aplicarea unor politici economice tradiţionale vine în contradicţie flagrantă cu noua 
realitate, cu noile cerinţe. Tocmai de aceea, atât decidenţii din România, cât şi 
reprezentanţii instituţiilor internaţionale trebuie să înţeleagă că într-o fază 
economică specială cum este cea a tranziţiei şi aceea a unei ţări în curs de 
dezvoltare, pe care o traversează România, trebuie aplicate politici economice 
speciale. Aceste politici, pe de o parte, trebuie să iasă din cadrul unor dogme sau 
scheme tradiţionale (teoretice) iar, pe de altă parte, necesită aplicarea unor politici 
industriale de restructurare şi de dezvoltare susţinute de fonduri suplimentare 
importante, de expertiză competentă, care să cunoască realităţile. 



Capitolul 2 

INTEGRAREA CA PROCES DE ÎNLĂTURARE 
A FRONTIERELOR ECONOMICE  

2.1. Introducere 
 Începând din 1990, o dată cu transformările profunde ale vechiului sistem 

economic, România a cunoscut o largă deschidere spre exterior. Această 
deschidere, pe de o parte, a fost determinată de noul curs politic intern şi extern 
urmat de România, iar pe de altă parte, a fost puternic stimulată de acţiuni 
întreprinse la nivel mondial şi regional de înlăturare a diferitelor categorii de 
bariere în calea desfăşurării unor relaţii economice libere.  

Printre cele mai semnificative acţiuni de înlăturare a barierelor la nivel 
global, regional şi naţional pot fi menţionate următoarele:  

– Punerea în aplicare a acordurilor multilaterale ale rundelor de negocieri 
GATT privind liberalizarea pieţelor naţionale ale ţărilor semnatare ale 
acordurilor; 

– Aplicarea Tratatului de la Roma, care a pus bazele Pieţei comune; 

– Aplicarea măsurilor de construcţie a Pieţei unice europene hotărâte prin 
Tratatul de la Maastricht menite să asigure libera circulaţie a bunurilor, 
serviciilor şi factorilor de producţie între ţările membre ale Uniunii; 

– Semnarea şi începerea aplicării Acordurilor de Asociere a ţărilor din 
Europa Centrală şi de Est la Uniunea Europeană; 

– Acceptul dat de către Consiliul European de la Copenhaga (1993) ca 
ţările asociate din Europa Centrală şi de Est să devină membre ale UE 
în condiţiile când acestea îndeplinesc anumite criterii politice şi 
economice (instaurarea şi consolidarea democraţiei, stabilitatea politică, 
constituirea şi consolidarea unor pieţe funcţionale, capacitatea 
economiei de a face faţă concurenţei şi capacitatea instituţiilor de a 
aplica legile şi de a adopta acquis-ul comunitar);  

– Formularea oficială, de către ţările asociate, a cererilor de a-şi depune 
candidaturile de aderare la Uniunea Europeană (1994-1995);  

– Deschiderea negocierilor de aderare a celor 10 ţări candidate din Europa 
Centrală şi de Est ca urmare a Hotărârii Consiliului European de la Lu-
xemburg (1997) şi a Hotărârii Consiliului European de la Helsinki (1999). 

Prin aplicarea acestora, pe lângă faptul că au fost deschise pieţele, s-au 
creat premisele favorabile pentru accelerarea integrării României, alături de alte 
ţări din zonă, în Uniunea Europeană. 
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O analiză riguroasă a efectelor pe care le au acţiunile menţionate mai sus 
asupra evoluţiei proceselor reale din diferite compartimente ale economiei 
naţionale relevă însă, printre altele, şi existenţa a două tendinţe contradictorii: 

a) pe de o parte, extinderea şi adâncirea integrării comerciale la nivel 
regional şi global; 

b) pe de altă parte, dezintegrarea şi fragmentarea sistemelor de producţie 
naţionale. 

Din păcate, organizaţiile economice internaţionale, în deciziile lor, prea puţin 
iau în considerare existenţa acestor tendinţe contradictorii. Ele sunt preocupate, 
îndeosebi, de soluţionarea problemelor privind înlăturarea acelor bariere care 
stânjenesc desfăşurarea liberă a comerţului dintre ţări şi de reformele 
instituţionale. Tocmai din această perspectivă pot fi interpretate priorităţile şi 
dinamismul cu care sunt elaborate şi aplicate diferitele acorduri şi mai ales 
perseverenţa cu care se monitorizează aplicarea acestora, indiferent de efectele 
asupra structurii comerţului şi mai ales asupra producţiei. Într-adevăr, în credinţa 
că pieţele liberalizate vor asigura dezvoltarea economică optimă a tuturor ţărilor 
indiferent de condiţiile lor iniţiale, rare sunt preocupările aceloraşi organisme de a 
contribui, cu soluţii adecvate şi eficiente, la rezolvarea de fond a acelor probleme 
care privesc dezechilibrele balanţelor comerciale şi de plăţi, penuria de capital, 
criza care a lovit unele sectoare moderne, cu impact negativ asupra dezvoltării şi 
modernizării economice a unora dintre ţări etc. Iar atunci când anumite preocupări 
punctuale există, tot atât de rare sunt şi cazurile când se recunoaşte în fapt că, 
există pieţe nefuncţionale (mai ales în anumite ţări aflate în tranziţie), pieţe care 
impun formularea şi aplicarea unor tratamente speciale pentru a putea ieşi din 
cercul vicios al subdezvoltării sau al unor tendinţe nefavorabile de dezvoltare. 

În virtutea observaţiilor generale de mai sus, în acest capitol ne propunem 
să abordăm subiectul din perspectiva modului şi ritmului în care au fost eliminate 
frontierele economice dintre ţări prin desfiinţarea barierelor tarifare din calea 
schimburilor de bunuri dintre U. E. şi ţările asociate, precum şi din perspectiva 
modului în care aceste din urmă ţări trebuie să preia acquis-ul comunitar din 
domeniul politicii vamale şi comerciale, în conformitate cu cerinţele Pieţei comune 
şi cu cele ale Pieţei unice europene. 

2.2. Eliminarea frontierelor economice ca esenţă a integrării 
europene 

Încă de la primele sale începuturi, ca urmare a dezbaterilor publice şi 
diferitelor scrieri, precum şi a Tratatului de la Roma (1957), făuritorii Europei Unite 
au avut în vedere realizarea integrării pe cele două dimensiuni fundamentale: cea 
economică, prin crearea pieţei pan europene curăţată de obstacolele potrivnice 
schimburilor libere şi competitive şi cea politică, prin crearea de instituţii 
europene care să asigure autoritatea supranaţională. 

Statele, ca entităţi politice, sunt demarcate de frontierele politico-teritoriale, 
iar economiile naţionale sunt demarcate de frontierele economice. În linii generale, 
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integrarea economică se înfăptuieşte prin eliminarea frontierelor economice dintre 
ţările implicate în acest proces, iar integrarea politică, prin transferul treptat al unor 
funcţii de la statele naţionale la Comunitatea Europeană. Un grad înalt de 
mobilitate a factorilor şi un volum mare al fluxurilor de bunuri şi servicii şi de 
comunicaţii dintre diferite ţări definesc existenţa unui grad relativ ridicat de 
integrare economică a ţărilor respective. 

Aceasta înseamnă că barierele de la frontierele economice au fost 
diminuate. O înlăturare totală a acestor bariere înseamnă o desfiinţare totală a 
frontierelor economice şi, prin aceasta, o integrare economică avansată sau 
totală. 

2.2.1. Clasificarea barierelor în calea schimburilor economice 

În practica mondială există mai multe categorii de bariere care stau în calea 
schimburilor libere şi a integrării economice. Luate în sens restrâns, acestea pot fi 
clasificate în două categorii: tarifare şi netarifare. Dacă lărgim sfera de cuprindere 
a noţiunii vom putea distinge trei categorii de bariere: 

Bariere naturale, determinate de condiţiile geografice. Ele se definesc fie 
prin situarea ţării la distanţe mari sau în poziţionarea sa periferică faţă de ţările 
partenere fie, prin obstacole naturale, cum sunt munţi, întinderi de apă, deşert ş. 
a. ce o despart de celelalte ţări. Multe dintre aceste bariere se atenuează sau sunt 
surmontate prin dezvoltarea puternică a infrastructurilor – şosele, căi ferate, linii 
de transport aeriene şi navale, telecomunicaţii. 

Bariere culturale, determinate în special de condiţiile istorice ale dezvoltării 
umane. Acestea se definesc prin obiceiuri, comportament sau atitudine faţă de 
muncă, faţă de reguli etc., prin credinţă, prin limbă ca mijloc de comunicare ş.a. 
Ele pot fi chiar mai puternice şi mai durabile decât alte categorii de bariere, iar 
atenuarea lor cere un efort educaţional considerabil şi de lungă durată. 

Bariere artificiale, provocate de acţiunile autorităţilor publice desfăşurate în 
decursul timpului în scopul protecţiei producătorilor şi a pieţelor interne, a formării 
veniturilor bugetare, a finanţării lucrărilor publice ş. a. Acţiunile sunt sedimentate şi 
structurate în reguli formale şi informale, în instituţii şi în mecanisme economice, 
financiare şi administrative. Această categorie de bariere se compune, la rândul 
său, din două subgrupe: 

– tarifare, sub forma taxelor vamale ; 

– netarifare, sub forma unor interdicţii sau limitări de naturi diferite 
(politice, economice, financiare, tehnice etc.). 

În figura 2.1 prezentăm inventarul barierelor netarifare asamblat într-un 
sistem comprehensiv efectuat de către Comisia asupra Comerţului şi Dezvoltării – 
ONU (UNCTAD). 
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Sursa: James Harrigan, OECD Imports and Trade Barriers in 1983, Journal of International      
Economies, 35, 1993, p. 97. 

Figura 2.1. Inventar comprehensiv al barierelor netarifare 
efectuat de către UNCTAD 
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După unii autori (Jovanovic, 1988) barierele netarifare reprezintă 
obstacolele cele mai importante şi mai periculoase în calea comerţului, întrucât 
fragmentează pieţele mai sever decât au făcut-o vreodată barierele tarifare. În 
afară de faptul că există o mare creativitate în impunerea acestora şi o lipsă de 
transparenţă şi de date cu privire la existenţa lor, mai trebuie adăugate şi 
următoarele aspecte. Barierele netarifare folosite în practica curentă necesită 
măsuri de monitorizare extrem de costisitoare pentru firme, introduc distorsiuni şi 
incertitudini şi împiedică specializarea eficientă a industriilor 

În principiu, măsurile pentru desfiinţarea graduală a acestor bariere 
formează principalele condiţii şi elemente definitorii ale diferitelor stadii pe care le 
parcurg ţările în lungul lor drum spre aderare la Uniunea Europeană şi spre 
deplina lor integrare în Uniune. 

2.2.2. Stadiile integrării economice europene după criteriul înlăturării 
barierelor în calea liberalizării pieţelor 

Studiile elaborate de diferiţi autori referitoare la evoluţia integrării europene 
şi la factorii determinanţi ai acesteia au relevat faptul că în cadrul acestui proces 
ţările au parcurs mai multe stadii. 

Dacă, în principiu, aceste stadii nu pot fi sărite de către ţările implicate, ele 
pot fi însă condensate în timp prin înlăturarea barierelor într-un ritm mai alert. 

În studiul său, publicat în anul 1961 şi considerat ca fiind unul dintre cele de 
pionierat în materie, Balassa a arătat că procesul de integrare a statelor europene 
se compune din următoarele stadii: 

1) spaţiul comerţului liber; 

2) uniunea vamală; 

3) piaţa comună; 

4) uniunea economică; 

5) integrarea economică totală.  

Primele două stadii întemeiate pe studierea faptelor, se încadrează în 
parametrii stabiliţi atât prin acordurile GATT, cât şi prin acordurile de asociere ale 
ţărilor EFTA şi ale celor în tranziţie, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană, pe 
de altă parte. Astfel, prin acordurile GATT se stabilesc reguli privind 
antidumpingul, concurenţa, originea produselor, problema ramurilor sensibile şi a 
celor tinere, comenzile guvernamentale ş.a., iar prin acordurile de asociere se 
desfiinţează taxele şi cotele vamale de import la produsele industriale şi se 
operează reduceri importante la produsele agricole. 

Celelalte trei stadii – încă neparcurse în acea vreme de către statele 
europene – aveau să se situeze cu mult dincolo de definirile de mai sus prin 
liberalizarea deplină a mişcării tuturor categoriilor de bunuri, servicii şi factori şi 
prin armonizarea legislaţiei şi a politicilor economice naţionale ale statelor.  
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În decursul celor 44 de ani de experienţă, procesul integrării europene a 
cunoscut o evoluţie ascendentă cu numeroase şi profunde transformări. Faptul că 
la cele şase state fondatoare s-au mai adăugat şi continuă să se adauge şi alte 
state, inclusiv cele din Centrul şi Estul Europei (cu un nivel de dezvoltare 
economică şi socială mult mai scăzut decât celelalte state membre şi cu o piaţă în 
formare), a făcut să se întărească ideea că integrarea europeană este un proces 
de lungă durată şi că el (procesul), ca şi fiecare ţară în parte trebuie să parcurgă 
anumite trepte sau să treacă prin diferite stadii bine delimitate . 

Principalele faze care trebuie să le parcurgă o ţară în drumul ei spre 
integrarea deplină europeană sunt redate în tabelul 2.1. Aici sunt prevăzute două 
stadii fundamentale: cel de preaderare în care ţările candidate se pregătesc să 
îndeplinească condiţiile de bază pentru a fi acceptate în clubul UE şi cel de după 
aderare în care statele îndeplinesc condiţiile (drepturile şi obligaţiile) de membre 
ale Comunităţii Europene.  

Stadiul de preaderare cuprinde două faze: prima fază se referă la cerinţele 
impuse de statutul de membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), şi 
anume, de a avea acces la Clauza naţiunii celei mai favorizate şi de a respecta 
acordurile încheiate în urma rundelor de negocieri referitoare la reducerea 
barierelor tarifare, înlăturarea barierelor netarifare din calea schimburilor 
comerciale dintre ţările membre, aplicarea unei politici comerciale speciale în 
domenii ale unor ramuri sensibile etc. 

Cea de-a doua fază se referă la cerinţa de a avea statutul de ţară asociată 
cu UE, statut care incumbă accesul reciproc al celor două părţi pe pieţele de 
bunuri industriale cu scutiri de taxe vamale, procesul de armonizare a legislaţiei şi 
a instituţiilor ş.a. 

Trecerea la cel de-al doilea stadiu reprezintă aderarea propriu-zisă la UE, 
aderare socotită în momentul când ţara respectivă capătă statutul oficial de 
membră a Uniunii. O ţară poate păşi la acest stadiu, deci, poate deveni membră a 
Comunităţilor Europene numai dacă: 

• a străbătut deja cele două stadii prealabile prevăzute mai sus; 

• a îndeplinit criteriile politice şi economice de aderare aprobate de 
Consiliul de la Copenhaga1 a încheiat negocierile de aderare la toate 
cele 31 de dosare (capitole) prevăzute în metodologia de preaderare. 

 

                                            
1 Aceste criterii privesc în mod special ţările aflate în tranziţie la economia de piaţă şi ele se 

referă la: asigurarea şi consolidarea democraţiei; asigurarea unei economii de piaţă 
funcţională; reconstrucţia instituţiilor şi întărirea capacităţii acestora de a face faţă noilor 
cerinţe, armonizarea legislativă, precum şi aplicarea acelor politici economice care să asigure 
atât desfiinţarea tuturor categoriilor de bariere în calea integrării, cât şi preluarea în întregime 
a acquis-ului comunitar în toate domeniile. De asemenea, fiecare ţară candidată trebuie să 
facă faţă concurenţei atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa unică europeană şi să contribuie la 
întărirea coeziunii economice şi sociale europene. 



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

36 

Tabelul 2.1 
Stadiile integrării europene 

Stadiul 1: PREADERARE 
(ŢĂRI ASOCIATE) 

Stadiul 2 : DUPĂ ADERARE (ŢĂRI MEMBRE UE) 

Faza 1 Faza 2 Faza 1 Faza 2 Faza 3 
MEMBRE OMC 
• Acces la Clau-

za naţiunii ce-
lei mai favori-
zate  

 
 

COMERŢ 
LIBER 
BILATERAL + 
NEGOCIERE 
Acces reciproc 
•  la scutiri de 

taxe vamale 
pe pieţele de 
bunuri indus-
triale 

• Negocieri 
pentru ade-
rare 

MEMBRE 
OMC 
• Acces la Cla-

uza naţiunii 
celei mai fa-
vorizate 

 

PIAŢA COMUNĂ
• Acces reciproc 

la scutiri de 
taxe vamale 
pentru toate 
bunurile 

• Tarif vamal 
extern comun  

• Piaţa forţei de 
muncă comună

• Transferuri 
intracomunitare

• Abandonarea 
mutuală a mă-
surilor anti-
dumping şi 
anti-subven-
ţionări 

COMERŢ LIBER 
BILATERAL + 
NEGOCIERE 
• Acces reciproc 

la scutiri de 
taxe vamale pe 
pieţele de bu-
nuri industriale 

• Negocieri 
pentru aderare

 

PIAŢA UNICĂ 
• Circulaţia liberă a forţei 

de muncă, capitalului, 
serviciilor 

• Înlăturarea controalelor 
la graniţele statelor 
membre  

• Armonizarea cotelor de 
TVA 

• Recunoaşterea mutua-
lă a standardelor de 
sănătate şi procedurilor 
de certificare 

• Dreptul de rezidenţă fă-
ră a avea loc de muncă

• Politică comercială ex-
ternă comună (nu nu-
mai pentru tarife) 

• Achiziţii guvernamen-
tale deschise 

• Control comunitar pu-
ternic privind politica 
concurenţei şi a aju-
toarelor de stat 

• Fonduri structurale 
substanţial majorate 

PIAŢA COMUNĂ 
• Acces reciproc la scu-

tiri de taxe vamale pen-
tru toate bunurile 

• Tarif vamal extern 
comun  

• Piaţa forţei de muncă 
comună 

• Transferuri intracomu-
nitare 

• Abandonarea mutuală 
a măsurilor anti-dum-
ping şi anti-subvenţio-
nări 

COMERŢ LIBER 
BILATERAL + 
NEGOCIERE 
• Acces reciproc la scu-

tiri de taxe vamale pe 
pieţele de bunuri indus-
triale 

• Negocieri pentru ade-
rare 

MEMBRE OMC 
• Acces la Clauza 

naţiunii celei mai 
favorizate 

UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI 
MONETARĂ 
• Politica monetară comună 
• O singură monedă euro 
• Politică comună de 

securitate şi apărare 
• Cheltuieli pentru coeziune 

europeană 
• Elaborarea unei constituţii 

comune europene 
PIAŢA UNICĂ 
• Circulaţia liberă a forţei de 

muncă, capitalului, 
serviciilor 

• Înlăturarea controalelor la 
graniţele statelor membre  

• Armonizarea cotelor de 
TVA 

• Recunoaşterea mutuală a 
standardelor de sănătate şi 
procedurilor de certificare 

• Dreptul de rezidenţă fără a 
avea loc de muncă 

• Politică comercială externă 
comună (nu numai pentru 
tarife) 

• Achiziţii guvernamentale 
deschise 

• Control comunitar puternic 
privind politica concurenţei 
şi a ajutoarelor de stat 

• Fonduri structurale 
substanţial majorate 

PIAŢA COMUNĂ 
• Acces reciproc la scutiri de 

taxe vamale pentru toate 
bunurile 

• Tarif vamal extern comun  
• Piaţa forţei de muncă 

comună 
• Transferuri intracomunitare 
• Abandonarea mutuală a 

măsurilor anti-dumping şi 
anti-subvenţionări 

COMERŢ LIBER 
BILATERAL + NEGOCIERI 
• Acces reciproc la scutiri de 

taxe vamale pe pieţele de 
bunuri industriale 

• Negocieri pentru aderare 
MEMBRE OMC 
• Acces la Clauza naţiunii 

celei mai favorizate 
Sursa: Robert E. Baldwin, op. cit., p. 141, cu unele completări ale autorului (A.I.). 
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Cel de-al doilea stadiu constituie procesul de formare a Europei Unite 
propriu-zise. El are ca obiective eliminarea tuturor categoriilor de obstacole în 
calea relaţiilor dintre ţările componente ale U E şi întărirea coeziunii economice, 
sociale şi politice dintre toate naţiunile componente. 

Pentru a realiza aceste obiective sunt folosite tratatele şi acordurile, ca 
instrumente juridice fundamentale (primare). Odată aprobate, aplicarea şi 
monitorizarea lor devin obligatorii, iar responsabilitatea cade asupra instituţiilor 
naţionale şi comunitare. 

Pentru a amortiza şocurile la care ar fi fost supus sistemul economico-social 
european, ca urmare a primirilor de noi membri şi a măsurilor de adâncire a 
integrării, a trebuit ca măsurile de aplicare a acestor tratate şi acorduri, precum şi 
eforturile depuse pentru îndeplinirea lor să fie bine dozate şi eşalonate în timp. 
Tocmai de aceea cel de-al doilea stadiu se compune din trei faze sau trepte: 

– Piaţa comună,  

– Piaţa unică europeană, 

– Uniunea economică şi monetară (numită, pe scurt, Uniunea 
Europeană). 

Fiecare din aceste faze are durate de aplicare foarte variate, în funcţie nu 
numai de obiectivele ce urmează să fie atinse, ci şi de gradul de pregătire a 
fiecărei ţări sau grup de ţări. Redăm, în continuare, principalele obiective ale 
fiecăreia din cele trei faze: 

1. Piaţa comună, caracterizată prin:  

– extinderea comerţului liber (fără restricţii) la toate produsele;  

– deschiderea totală a mobilităţii forţei de muncă; 

– instituirea politicii agricole comune (CAP); 

– impunerea tarifelor externe comune şi a unor instituţii supranaţionale cu 
puteri reale de a lua decizii obligatorii pentru statele componente. 

2. Piaţa unică europeană, caracterizată prin următoarele: 

– circulaţia liberă a bunurilor, serviciilor şi a factorilor de producţie, inclusiv 
garantarea dreptului firmelor UE de a se stabili în orice ţară din UE; 

– armonizarea taxei pe valoarea adăugată; 

– recunoaşterea mutuală a standardelor de sănătate şi asigurare şi a 
certificatelor de calitate, de sănătate, de protecţie a mediului etc.; 

– politica comercială externă comună (nu numai tarif extern comun); 

– întărirea controlului comunitar privind politica concurenţei şi a 
ajutoarelor de stat. 

3. Uniunea economică şi monetară este caracterizată prin următoarele 
obiective: 
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– adâncirea semnificativă a integrării prin continuarea aplicării măsurilor 
menţionate la substadiile de mai sus, realizarea unei politici monetare 
comune şi introducerea unei singure monede (euro); 

– realizarea unei politici de securitate şi de apărare comună; 

– elaborarea Constituţiei europene, întărirea puterii unor instituţii 
europene şi crearea cetăţeniei UE.  

În ce priveşte eşalonarea în timp a stadiilor şi fazelor menţionate, aceasta 
este în funcţie nu numai de obiectivele prevăzute, ci şi de caracteristicile fiecărei 
ţări sau grup de ţări, de gradul de pregătire al acestora de a face faţă forţelor 
pieţei libere în cadrul UE şi de a adopta acquis-ul comunitar în toate domeniile. 

Toate cele şase ţări fondatoare au devenit membre ale Comunităţii 
Europene începând din 1958, odată cu aplicarea Tratatului de la Roma şi au 
parcurs fiecare din cele trei faze un număr diferit de ani. Celelalte ţări, pentru a 
deveni membre ale aceleiaşi comunităţi, au trebuit să treacă un număr variabil de 
ani, printr-un stadiu de pregătire – numit de preaderare – în calitate fie de membru 
al EFTA, fie de membru asociat al UE. 

În tabelul 2.1 se indică numărul de ani parcurşi pe fiecare fază a integrării, 
inclusiv pe cele ale preaderării. 

Tabelul 2.2 

Fazele integrării şi numărul de ani parcurşi de ţări pe fiecare fază şi pe total  
Ţările Preaderare 

(Comerţ liber 
bilateral + 
negociere) 

Piaţa 
comună 

1958-
1986 

Piaţa 
unică 
1986-
1993 

Uniunea 
economică 
şi monetară 
1993-2002 

Total ani 
pentru cele 
patru faze 

Cele 6 ţări fondatoare (Belgia, 
Franţa, Germania, Italia, 
Luxemburg, Olanda) 

 
- 

 
28 

 
7 

 
9 

 
44 

Austria, Finlanda, Suedia 20 - 3 6 29 
Spania 16 -  7 9 32 
Portugalia 13 - 7 9 29 
Grecia 20   5 7 9 41 
Irlanda, Danemarca şi Regatul 
Unit 

- 13 7 9 29 

Ţările în tranziţie: 
• din primul val de aderare (Ce-

hia, Polonia, Ungaria, Slove-
nia etc.) 

• din cel de-al doilea val de 
aderare (România şi Bulgaria) 

 
 

11 
14* 

    

* În ipoteza că aceste ţări vor fi acceptate în UE în anul 2007 

Sursa: Richard Baldwin, op. cit., p. 148, completat cu date aduse la zi de către autor (A. I). 

Cele şase ţări fondatoare, precum şi Irlanda, Danemarca şi Regatul Unit au 
sărit peste perioada de preaderare, iar Suedia, Spania şi Portugalia au sărit direct 
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de la stadiul de preaderare la faza Pieţei unice. Dintre toate ţările, numai Grecia a 
străbătut toate fazele. 

Un caz special privind derularea şi durata stadiului de preaderare se 
semnalează la Suedia. Această durată ia în considerare perioadele de aplicare a 
Acordului de liber schimb încheiat între EFTA şi Comunitatea Europeană şi a 
Tratatului pentru formarea Spaţiului Economic European, Suedia fiind membră a 
ambelor organizaţii şi cosemnatară a Acordului şi a Tratatului. Prin aplicarea 
acestor documente s-a trecut, practic, la înlăturarea treptată a barierelor tarifare şi 
netarifare, la armonizarea legislaţiei suedeze cu cea comunitară şi la 
compatibilizarea instituţiilor şi la integrarea economică. Astfel, începând din 1984, 
între Suedia şi Comunitate s-au abolit taxele vamale la produsele industriale, iar 
din ianuarie 1994 (ca urmare a constituirii Spaţiului Economic European) au fost 
unificate reglementările în domeniul schimbului de mărfuri şi servicii, al circulaţiei 
capitalurilor şi forţei de muncă.  

În asemenea condiţii, de la depunerea cererii de aderare până la 
deschiderea negocierilor au trecut mai puţin de doi ani, iar negocierile au durat 
doar un an şi jumătate, în martie 1994 acestea fiind încheiate1. 

2.3. Aderarea şi integrarea României în Uniunea Europeană 
prin comerţ 

Începând din 1993 , România, ca şi alte ţări din zonă, aplică Acordul de 
Asociere cu UE, care a avut ca principal obiectiv reducerea graduală până la 
eliminarea completă a tarifelor vamale şi a cotelor de import şi de export pentru 
produsele industriale. Pentru produsele agricole se aplică un calendar întârziat în 
ce priveşte taxele şi cotele vamale de import. Programul guvernamental de 
aderare la UE în vigoare apreciază că până în anul 2007 România va putea 
asimila acele obiective esenţiale care să o facă aptă de a îndeplini toate criteriile 
de aderare astfel încât ea să devină membră a UE. 

Ca regulă generală, aderarea unei ţări la UE pe linie comercială implică 
adoptarea următoarelor trei categorii de măsuri: 

1. Desfiinţarea tuturor categoriilor de bariere în calea circulaţiei bunurilor şi 
serviciilor pe Piaţa unică europeană; 

2. Preluarea tarifului vamal comun al UE, ceea ce înseamnă, pe de o 
parte, aplicarea taxelor vamale, pe baza Clauzei naţiunii celei mai 
favorizate prevăzute de acest tarif faţă de ţările terţe beneficiare ale 
acestei clauze, iar pe de altă parte, acordarea unui regim vamal 
preferenţial ţărilor terţe în virtutea unor acorduri de asociere, de comerţ 
liber şi a unor aranjamente şi sisteme vamale preferenţiale; 

3. Preluarea politicilor comerciale ale UE pe plan multilateral, interregional, 
regional şi bilateral, cu implicaţiile de rigoare în ce priveşte schimbarea 
politicii comerciale ale ţării.  

                                            
1 A. Iancu, Experienţa Suediei în pregătirea aderării şi integrării în Uniunea Europeană, în 

“Economistul”, Suplimentul Economie teoretică şi aplicată, nr. 41/1996. 
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2.3.1. Eliminarea taxelor vamale din calea fluxurilor comerciale dintre UE 
şi România, ca prim pas al aderării 

După cum am arătat, Piaţa unică europeană a eliminat complet barierele în 
relaţiile comerciale intra-comunitare. Faţă de ţările asociate, inclusiv faţă de 
România, deschiderea Pieţei unice se face însă în mod diferenţiat pe cele două 
mari categorii de produse: - pentru produsele industriale se realizează eliminarea 
completă a taxelor vamale şi a contingentelor înainte de aderare, iar pentru 
produsele agroalimentare eliminarea sau diminuarea taxelor vamale se realizează 
numai parţial până în momentul aderării la UE. Ca urmare, România va putea 
exporta pe Piaţa unică a UE cantităţi nelimitate de produse industriale cu scutiri 
de taxe vamale. Evident, impactul pe care îl au exporturile româneşti pe Piaţa 
unică a Comunităţii este cu totul nesemnificativ datorită ponderii reduse şi 
nivelului de competitivitate relativ scăzut al produselor şi firmelor româneşti pe 
această piaţă, precum şi datorită barierelor netarifare pe care le întâmpină 
produsele industriale româneşti pe Piaţa unică europeană. Exporturile româneşti 
de produse agroalimentare pe Piaţa unică sunt şi vor continua să fie mai îngrădite 
de bariere tarifare şi netarifare în întreaga perioadă de preaderare. 

La multe produse agricole (vite, carne, fructe, miere, zarzavaturi etc.) 
originare din România importate de UE, într-o perioadă de cinci ani, taxele de 
import au fost reduse cu 40-50%, iar cotele de produse importate în acelaşi 
interval de timp au sporit cu 20-50%. 

Faţă de această politică a UE, se pun întrebările: care a fost replica pe care 
a dat-o România în cazul celor două categorii de produse şi ce impact are 
această replică asupra pieţei şi producţiei interne. 

În domeniul produselor industriale 
În virtutea aplicării principiului reciprocităţii, în conformitate cu acordul de 

asociere la UE şi România a procedat, la rândul ei, în mod similar, însă cu un 
anumit decalaj de timp (ca o concesie) la reducerea în tranşe până la eliminarea 
totală, de la 1 ianuarie 20021, a taxelor vamale la importul de produse industriale 
din UE. Momentul final de eliminare a taxelor vamale la importul de produse 
industriale din UE (anul 2002) a avut un impact de amploare echivalentă cu cele 
precedente tocmai datorită faptului că protecţia vamală la importul acestor 
produse din UE se diminuaseră, treptat, în mod substanţial, începând din 1993, 
pe grupe de produse şi după un calendar riguros întocmit şi monitorizat. 

Într-adevăr, ţinând cont de o seamă de criterii economice (sensibilitatea 
produselor sau ramurilor, potenţialul concurenţial al produselor importate, ritmul 

                                            
1 La data de 1 ianuarie 2002, România a suprimat taxele vamale de import al produselor 

industriale nu numai din UE, ci şi din ţările membre AELS (Elveţia, Norvegia, Islanda şi 
Liechtenstein), CEFTA (Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Slovenia) şi Turcia, ţări cu care au 
fost încheiate acorduri de comerţ liber. Acţiunea de suprimare a taxelor vamale de import din 
aceste ţări a amplificat într-o mică măsură efectul asupra producţiei interne româneşti la 
aceste categorii de produse ţinând seama că, de exemplu, în anul 1999, mediile simple ale 
taxelor vamale de import au fost : de 1% sau sub 1% la produsele industriale din CEFTA, 
6,3% din AELS şi 6,5% din Turcia. 
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de restructurare a ramurilor etc.), Acordul de Asociere a făcut diferenţieri 
semnificative între grupe de produse industriale în ce priveşte ritmul de reducere 
şi de abolire a taxelor şi de ridicare sau de desfiinţare a contingentelor de import, 
după cum urmează:  

• La unele produse fără impact asupra producţiei interne abolirea taxelor 
vamale de import a avut loc încă de la intrarea în vigoare a acordului; 

• La alte produse esenţiale cu impact relativ redus a avut loc diminuarea 
progresivă (în două tranşe) a taxelor vamale de import cu abolirea 
acestora după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului;  

• La altă categorie de produse importante cu impact asupra producţiei 
interne a avut loc reducerea progresivă, în tranşe anuale a taxelor 
vamale de import, cu abolirea acestora după 9 ani de la intrarea în 
vigoare a acordului; 

• La unele produse industriale a avut loc suspendarea taxelor vamale de 
import în limitele unor contingente anuale care sunt majorate şi abolirea 
progresivă a taxelor vamale care depăşesc contingentele; 

• De asemenea, la alte produse s-a prevăzut abolirea restricţiilor canti-
tative la importul în România a produselor originare din Comunitate. 

Faptul că în 1999 media simplă a taxelor vamale la importul produselor 
industriale din UE a reprezentat numai 6,4% şi că după această dată au mai 
urmat şi alte tranşe de reducere, reiese clar că şocul provocat de ultima tranşă, 
cea de abolire a tuturor taxelor vamale, aşa cum am mai arătat, nu a putut fi mai 
puternic decât cele precedente. 

Totuşi, impactul eliminării taxelor vamale de import din UE s-a resimţit într-o 
anumită măsură doar la acele produse la care s-a menţinut o protecţie vamală 
relativ ridicată, cu taxe vamale de import de 10% sau peste 10% în anul 2000 cum 
sunt unele produse industriale pe bază de materii prime agricole, receptoare de 
televiziune, tractoare, autoturisme, tancuri, autovehicule pentru transport de 
mărfuri, motociclete, biciclete şi accesorii ale acestora ş.a.  

În domeniul produselor agricole 
În conformitate cu principiul reciprocităţii (care stă la baza Acordului de 

Asociere), la importurile româneşti de produse alimentare originare din UE, 
eliminarea sau diminuarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative se realizează 
numai parţial întrucât este invocată sensibilitatea deosebită a sectorului agricol 
pentru ambele părţi. Doar în momentul aderării, taxele vamale şi celelalte categorii 
de restricţii vor fi complet eliminate. Această suprimare însă, spre deosebire de 
cea efectuată la produsele industriale, va avea un impact mult mai puternic 
asupra producţiei interne agricole întrucât protecţia vamală este mai ridicată la 
produsele agroalimentare decât la cele industriale. De exemplu, taxele vamale de 
import din UE practicate de România la aceste categorii de produse sunt de circa 
5 ori mai ridicate decât cele de la produsele industriale. De exemplu, în 1999 
media simplă a taxelor vamale practicate de România la importul produselor 
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agroalimentare originare din UE a reprezentat 31,4% faţă de numai 6,4% la 
importul de produse industriale provenite tot din UE. Redăm în mod analitic, ca 
exemplificare, mărimea taxelor vamale la grupele de produse care depăşesc 
media simplă calculată pe toate produsele agroalimentare de import. Acestea sunt 
cuprinse în tabelul 2.3 sub forma unor intervale, cu limite inferioare şi superioare, 
pe grupe de produse la un număr de 6 capitole ale Nomenclaturii Combinate. 

Tabelul 2.3 

Nivelul taxelor vamale practicate de România la importurile de produse 
agroalimentare originare din UE, în anul 2000 

Cod 
NC 

Denumirea produselor Limite inferioare şi superioare ale 
taxelor vamale de import din UE (%) 

22 Băuturi, lichide alcoolice şi oţeturi 40-144 
24  Tutun şi produse din tutun 30-98 
02 Carne şi organe comestibile 40-45 
04 Lapte şi produse lactate, ouă de păsări, miere 

naturală, produse comestibile de origine 
animală, nedenumite şi neincluse în altă parte 

 
35-45 

16 Preparate din carne, din peşte sau crustacee, 
moluşte sau alte nevertebrate acvatice 

 
40-45 

18 Cacao şi produse preparate din cacao 45 
Sursa: Dumitru Rădoi, Victor Aldea, Alina Beldescu, Impactul adoptării acquis-ului comunitar 

privind politica comercială comună în perspectiva aderării la UE, ESEN-2, Academia 
Română, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie, INCE, CIDE, 2001, p. 9. 

În afara produselor cuprinse în cele 6 capitole ale Nomenclaturii Combinate, 
mai sunt şi alte produse agroalimentare importante (cartofi, făină de cereale, 
boabe de cereale prelucrate, malţ, amidon de grâu şi porumb, seminţe de floarea-
soarelui ş. a.) la care taxele vamale aplicabile la importurile din UE sunt mai mari 
decât media simplă. Eliminarea totală a taxelor vamale la produsele 
agroalimentare importate din UE reprezintă o ameninţare la adresa agriculturii 
româneşti mai ales dacă se are în vedere faptul că ţările membre ale Comunităţii 
au o producţie excedentară la majoritatea produselor agroalimentare (cereale, 
carne de vită, unt, vin etc.) obţinută cu randamente ridicate şi cu practicarea unor 
rate înalte de subvenţii. 

În principiu, cele mai afectate produse româneşti de concurenţa UE prin 
suprimarea completă a taxelor vamale în momentul aderării vor fi acelea care 
beneficiază în prezent de cea mai ridicată protecţie vamală. Din păcate, sub 
motivaţia sensibilităţii deosebite a ramurii, produsele agroalimentare sunt cele 
care figurează pe primul loc din acest punct de vedere. O anulare bruscă a taxelor 
vamale de import fără o pregătire prealabilă şi fără aplicarea unor măsuri de 
contracarare ar provoca o adevărată avalanşă a importurilor de produse 
agroalimentare din UE. Acestea ar concura deosebit de puternic producţia internă 
a României, ceea ce ar însemna ruinarea sectorului agricol românesc, sector 
strategic care cuprinde peste 40% din populaţia ocupată a ţării şi asigură 
securitatea alimentară a naţiunii. 



LIBERALIZARE, INTEGRARE ŞI SISTEMUL INDUSTRIAL 

 

43 

2.3.2. Adoptarea acquis-ului comunitar privind tariful vamal comun extern 
şi politicile comerciale multilaterale, interregionale, regionale 
şi bilaterale ale UE şi unele implicaţii1 

Aderarea României la UE implică nu numai înlăturarea barierelor tarifare şi 
netarifare în relaţiile sale comerciale cu Comunitatea, ci şi adoptarea tarifului 
comun extern al UE, precum şi alinierea ţării noastre la toate obligaţiile ce decurg 
atât din aplicarea tratatelor UE cu terţe ţări şi organizaţii internaţionale în materie 
comercială, cât şi din preluarea acestui acquis comunitar. România va fi partea 
care va trebui să-şi alinieze sistemul şi nivelul său de protecţie vamală la cele ale 
UE. Iar din această acţiune de aliniere va rezulta o diminuare substanţială a 
protecţiei vamale a producţiei naţionale şi în raporturile sale comerciale cu terţe 
pieţe întrucât şi aici se păstrează o diferenţiere netă în ce priveşte nivelul de 
protecţie vamală din România şi UE la produsele industriale şi cele 
agroalimentare. 

La produsele industriale. În anul 1999, media simplă a taxelor vamale de 
import prin aplicarea Clauzei naţiunii celei mai favorizate, a reprezentat pentru 
România 16,2%, în timp ce pentru UE 4,5%, cu tendinţa de scădere, în anii 
următori, la un nivel situat sub 3%. Dintr-o listă cu primele 100 de produse 
industriale ordonate după valoarea importurilor efectuate de România din terţe ţări 
(dintr-un nomenclator combinat cu opt cifre), taxele vamale de import:  

• la 61 produse sunt mai mari în România faţă de UE; 

• la 12 produse sunt mai mari în UE faţă de România; 

• la 2 produse sunt egale; 

• la 25 produse se fac excepţii de la plata taxelor vamale în ambele 
cazuri.  

 Alinierea la tariful vamal comun va însemna pentru România, pe de o parte, 
o diminuare a protecţiei sale vamale faţă de terţe ţări prin reducerea taxelor 
vamale la un număr mare de produse importante cu puncte procentuale 
însemnate: 8-10 la medicamente, 20 la autovehicule, 16,3 la maşini de cusut 
neautomate, 13,5 la articole din material plastic, 13,4-16,2 ţesături, 75-176 diferite 
produse metalurgice. Totodată, în România va avea loc o oarecare sporire a 
protecţiei vamale la un număr redus de produse mai puţin importante şi cu puncte 
procentuale relativ modeste, fapt ce nu va fi în măsură să contribuie la 
îmbunătăţirea structurii industriei româneşti pe această cale. 

La produse agroalimentare. Efectul produs de reducerea protecţiei 
vamale asupra producătorilor români va fi ceva mai accentuat în cazul adoptării 

                                            
1 Cea mai mare parte a datelor şi informaţiilor conţinute în această secţiune au fost preluate din 

studiile: CRCE, Impactul vamal al integrării în UE, Bucureşti, 2000; CRCE, Implicaţiile 
adoptării de către România, în perspectiva aderării la UE, a acquis-ului comunitar privind 
politicile comerciale multilaterale, interregionale, regionale şi multilaterale, autori: Dumitru 
Rădoi, Victor Aldea, Alina Beldescu, Bucureşti, 2000; CRCE, Implicaţiile adaptării de către 
România a acquis-ului comunitar privind politicile comerciale în domeniul produselor 
agroalimentare, Bucureşti, 2000. 
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tarifului vamal comun al UE privind importul produselor agroalimentare din ţările 
terţe pe baza Clauzei naţiunii celei mai favorizate ţinând seama de magnitudinea 
diferenţelor existente dintre taxele de import practicate de cele două părţi în raport 
cu terţe ţări. În 1999, media simplă a taxelor vamale la importul de produse 
agroalimentare a fost în România de 33,9% faţă de 17,3% în UE. Din punctul de 
vedere al taxelor vamale, importurile de produse agroalimentare efectuate de 
România se împart în 3 categorii: cu taxe vamale egale cu cele ale UE; cu taxe 
vamale mai mici decât cele practicate de UE; cu taxe vamale mai mari decât cele 
ale UE, practicate cu terţe ţări.  

Dintr-un număr total de 95 de produse agroalimentare mai importante, pe 
care România le importă din terţe ţări, clasificate conform nomenclatorului 
combinat şi cu o detaliere de opt cifre, produsele importate se grupează în funcţie 
de mărimea taxelor vamale practicate de România în raport cu UE astfel : 

• 54 au taxe vamale mai mari decât cele practicate de UE; 

• 36 au taxe vamale mai mici decât cele practicate de UE; 

• 5 au taxe vamale aproximativ egale cu cele practicate de UE. 

Aderarea la UE va însemna alinierea României la taxele vamale de import 
prevăzute în tariful vamal comun al UE cu efecte corespunzătoare celor trei cazuri 
menţionate mai sus, respectiv: 

• o reducere importantă a taxelor vamale cu o diminuare semnificativă a 
protecţiei vamale la produse cum sunt păsări, seminţe de floarea-
soarelui, grăsimi şi uleiuri vegetale, margarină, produse pentru hrana 
animalelor, tutunuri, ţigarete. La aceste categorii de produse se va 
intensifica presiunea concurenţială asupra producţiei interne, ceea ce 
implică măsuri severe de creştere a competitivităţii şi de reorientare şi 
adaptare a structurii producţiei la noua situaţie. 

• o majorare a taxelor vamale de import din terţe ţări cu o creştere 
semnificativă a protecţiei vamale la produse, cum sunt:  

– zahăr, creştere cu 98-143 puncte procentuale; 

– carne de bovină, creştere cu 99-141,4 puncte procentuale; 

– tomate, creştere cu 97,6-104,2 puncte procentuale; 

– mere, creştere cu 66,4-70,4 puncte procentuale; 

– orz, creştere cu 55 puncte procentuale; 

– făină de grâu, creştere cu 5 puncte procentuale. 

Asemenea majorări ale taxelor vamale vor face posibilă creşterea producţiei 
interne la aceste categorii de produse şi reorientarea importului spre ţările 
membre UE. Aceasta va antrena şi o creştere a preţurilor pe piaţa internă. 

• Aplicarea unor taxe vamale neschimbate sau cu schimbări minore, la 
anumite produse, cum sunt anumite tipuri de carne de porc şi de 
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pasăre, grăsimi şi uleiuri vegetale, preparate de supe, turte şi reziduuri 
din extracţia uleiului de soia ş.a. 

Preluarea tarifului vamal comun al UE implică nu numai aplicarea taxelor 
vamale pe baza Clauzei naţiunii celei mai favorizate faţă de ţările beneficiare ale 
acestei clauze, ci şi acordarea unui regim vamal preferenţial unor ţări sau 
grupuri de ţări terţe în virtutea unor acorduri de asociere, de comerţ liber, a 
unor aranjamente şi sisteme vamale preferenţiale convenite între UE şi ţările 
sau grupurile respective. Aici se are în vedere participarea la acordurile 
preferenţiale de parteneriat cu ţările membre AELS, ţările mediteraneene care 
formează zona de comerţ liber euromediteraneană, ţările ACP (Africa, Caraibe, 
Pacific, în total 71), participante la Convenţia de la Lomé, ţările din America Latină 
şi ţările participante la Consiliul de Cooperare a Golfului, cu care UE încheie acord 
de comerţ liber. De exemplu, ca urmare a preluării acordului de parteneriat al UE, 
începând de la 1 ianuarie 2002, România a suprimat taxele vamale la importul de 
produse din ţările AELS.  

Accesul României în UE implică, totodată, şi adoptarea politicilor 
comerciale ale Comunităţii pe plan multilateral, interregional, regional şi 
bilateral, ceea ce atrage după sine schimbări în politica comercială a ţării 
noastre. Aceste schimbări, legate de noul statut pe care îl va căpăta România ca 
membru al UE, se referă la următoarele: 

– Alinierea angajamentelor României la cele ale UE în cadrul Organizaţiei 
Mondiale a Comerţului (OMC) în domeniile care fac obiectul politicilor 
comunitare. Această aliniere implică: consolidarea taxelor vamale la un 
nivel mai redus decât nivelul consolidărilor actuale ale taxelor vamale 
ale României (în special la produsele industriale); armonizarea 
legislaţiei interne a României cu obligaţiile asumate de UE în materie de 
comerţ cu servicii şi de achiziţii publice; luarea în considerare şi 
adoptarea de către România a punctelor de vedere şi soluţiilor avansate 
şi adoptate de UE la noua rundă de negocieri ce se desfăşoară în 
cadrul OMC; 

– Ieşirea României din Grupul ţărilor în curs de dezvoltare (din sistemul 
OMC şi din sistemul ONU), ceea ce are ca efect direct renunţarea la o 
seamă de avantaje ce îi conferă acest statut cum sunt: angajamentele 
mai reduse în cadrul OMC, acceptarea unor perioade de tranziţie în 
aplicarea unor măsuri, asistenţă tehnică gratuită, sistem de preferinţe 
vamale între ţările în curs de dezvoltare ş.a. 

– Transformarea României dintr-o ţară beneficiară într-o ţară donatoare în 
cadrul Sistemului Generalizat de Preferinţe (SGP). În noua situaţie, 
potrivit schemei SGP adoptată de UE, importurile României din ţările 
terţe se vor face într-o proporţie însemnată în regim preferenţial, deci cu 
taxe vamale de import mult diminuate sau scutite de taxe vamale1. În 

                                            
1 Uniunea Europeană aplică Sistemul Generalizat de Preferinţe (SGP), conceput în cadrul 

UNCTAD şi pus în practică de ţările dezvoltate donatoare, pe baza unor scheme proprii. 
Aplicarea SGP are menirea de a compensa  insuficienta competitivitate. 
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acelaşi timp, în virtutea schemei SGP, o gamă largă de produse 
româneşti exportate în terţe ţări dezvoltate1 nu vor mai beneficia de 
reduceri sau de exceptări de taxe vamale de import.  

Schimbările care se vor produce în politica comercială din România, datorită 
adaptării acquis-ului comunitar, vor comporta atât costuri, cât şi avantaje.  

La categoria costuri trebuie evidenţiate următoarele: 

a) Diminuarea, până aproape de desfiinţare, a protecţiei vamale a 
producţiei naţionale (interne) faţă de concurenţa străină ca urmare a 
creşterii considerabile a gradului de liberalizare a importurilor de bunuri 
şi servicii2 atât prin desfiinţarea barierelor faţă de piaţa europeană, cât şi 
prin aplicarea Clauzei naţiunii celei mai favorizate şi a modificărilor 
intervenite în tratamentele preferenţiale; 

b) Reducerea considerabilă a veniturilor bugetare datorită desfiinţării sau 
reducerii taxelor vamale la majoritatea produselor şi serviciilor 
importate; 

c) Antrenarea unor costuri financiare care decurg din participarea 
României, în calitate de membru al UE, la alimentarea diferitelor fonduri 
cum sunt: Fondul European de Dezvoltare, Fondul European pentru 
Cercetare-Dezvoltare, Programul financiar MEDA privind punerea în 
aplicare a parteneriatului euromediteranean, Fondul Comun pentru 
finanţarea produselor de bază ş. a.  

La categoria beneficii trebuie evidenţiate efectele favorabile, ca: 

a) Îmbunătăţirea considerabilă a accesului produselor şi serviciilor româ-
neşti pe Piaţa unică a UE şi pe pieţele ţărilor terţe ca o contrapartidă la 
măsurile de liberalizare a importului în România; 

b) Sporirea puterii de negociere pe plan internaţional sub scutul şi auto-
ritatea Uniunii Europene în scopul promovării mai eficiente a intereselor 
producătorilor naţionali; 

c) Accelerarea modernizării instituţiilor româneşti ca urmare a adoptării 
acquis-ului comunitar în diferite domenii economico-sociale şi a 
monitorizării aplicării acestuia pentru a asigura compatibilitatea acestora 
cu cele ale UE; 

d) Sporirea interesului investitorilor străini pentru economia României care, 
pentru aceştia, va însemna un risc de ţară mult sporit, stabilitate 
legislativă, instituţii şi mecanisme economice moderne aliniate la cele 
europene, precum şi acces direct la imensa Piaţă unică europeană. 

                                            
1 SUA, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Federaţia Rusă, Kazahstan, Belarus. 
2 Se consideră că liberalizarea importurilor, oricum, ar avea loc, deşi într-un ritm mai lent, 

indiferent de aderarea României la UE ca urmare a cerinţei încadrării ţării noastre la tendinţa 
obiectivă de liberalizare a comerţului internaţional şi a pierderii statutului de ţară în curs de 
dezvoltare, datorită dezvoltării economice. 
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Concluzii 

În procesul de integrare europeană, primele şi cele mai importante acţiuni 
întreprinse sunt cele privitoare la liberalizarea schimburilor economice prin 
înlăturarea barierelor şi preluarea acquis-ului comunitar privind politica 
comercială. Aceasta înseamnă o deschidere totală a pieţei interne pentru fluxurile 
de produse europene, dând astfel frâu liber confruntărilor concurenţiale dintre 
firmele locale şi cele străine. Ca o primă concluzie ce se poate desprinde, în baza 
datelor prezentate, este aceea că în cazul produselor agroalimentare apare 
pericolul ca agenţii economice din România să sufere un şoc prea puternic în 
momentul aderării din cauza suprimării, dintr-o dată, a taxelor vamale de import şi 
a preluării acquis-ului comercial comunitar. O reducere graduală a taxelor vamale 
şi o aliniere treptată a României la politica comercială a UE ar fi în măsură să 
atenueze aceste şocuri, aşa cum s-a procedat în cazul produselor industriale. 

A doua concluzie se referă la necesitatea sincronizării măsurilor de 
reducere a gradului de protecţie vamală a producţiei naţionale de bunuri 
industriale şi agroalimentare cu măsurile de creştere corespunzătoare a gradului 
de competitivitate a firmelor româneşti pe piaţa internă şi pe pieţele externe. În 
ciuda acestei cerinţe, atât Acordul de Asociere, cât şi alte documente care 
reglementează relaţiile comerciale dintre UE şi România stipulează, în cele mai 
mici detalii, doar obligaţiile reciproce dintre cele două părţi semnatare în ce 
priveşte asigurarea condiţiilor de realizare a liberalizării schimburilor comerciale. 
De exemplu, în acord se stipulează termene fixe privind tranşele de reducere 
până la abolire a taxelor vamale sau de creştere până la desfiinţare a unor 
contingente de import sau de export, fără nici o legătură cu ritmul în care se pot 
realiza restructurarea şi modernizarea ramurilor sau firmelor. Deşi în Acordul de 
Asociere, ca şi în Acordul OMC sunt prevăzute măsuri de salvgardare, durata 
aplicării lor este mult prea scurtă în raport cu durata reală a unor restructurări şi 
modernizări de mare amploare ca în cazul unor ţări în tranziţie cum este România. 

În cadrul unor asemenea abordări accentul s-a pus, în special, pe analiza 
cerinţelor de schimbare a mecanismelor şi a instituţiilor în vederea armonizării lor 
cu cele ale ţărilor UE şi pe analiza modului în care aceste ţări răspund unor 
asemenea cerinţe.  

 Problematica şi maniera de abordare adoptate în acest capitol sunt 
necesare pentru adâncirea cunoaşterii privind felul cum evoluează procesul de 
integrare sub aspectele liberalizării pieţelor. Ea (maniera de abordare) se 
dovedeşte însă a fi insuficientă din punctul de vedere atât al formulării (de către 
ţările candidate) a unor opţiuni de politică economică şi/sau chiar a unor 
documente de poziţie, cât şi al reorientării de către UE a unor politici economice 
referitoare la concesiile şi sprijinul acordate noilor ţări candidate care au un nivel 
mai scăzut de dezvoltare. De aceea, trebuie făcut un pas mai departe în scopul 
de a identifica şi determina impactul asupra structurii comerţului României cu 
ţările UE şi asupra schimbării structurii sistemelor de producţie existente. 

Venind în întâmpinarea acestor deziderate, în capitolele următoare vom 
încerca să punem în evidenţă nu numai efectele pe care le-a produs şi le va 
produce desfiinţarea barierelor vamale, ci şi unele cauze mai adânci ce ţin de 
unele erori de interpretare a structurii şi a potenţialului pieţelor. 



Capitolul 3  

DEZINTEGRAREA ŞI REGENERAREA 
SISTEMULUI INDUSTRIAL. FRAGMENTAREA 

INTERNAŢIONALĂ A PRODUCŢIEI ÎN 
CONTEXTUL NOULUI MODEL DE INTEGRARE 

 

3.1. Introducere 
 În primele două capitole ale lucrării s-a subliniat ideea potrivit căreia în 

România, ca şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est (ECE), liberalizarea 
comerţului s-a desfăşurat în ritmurile prevăzute atât de acordurile multilaterale 
încheiate cu OMC, cât şi de acordurile încheiate cu UE1. Ca urmare, în anii 
ultimului deceniu, taxele vamale şi alte bariere la importul şi exportul de bunuri şi 
servicii au fost drastic diminuate. Taxele vamale la importul de bunuri industriale 
din statele UE au fost deja desfiinţate începând de la 1 ianuarie 2002. 

Aplicarea acordurilor menţionate s-a bazat pe ipoteza potrivit căreia 
procesul de liberalizare va fi însoţit de restructurarea şi modernizarea ramurilor şi 
unităţilor economice astfel încât acestea nu numai să nu-şi piardă puterea 
competiţională, ci şi chiar să şi-o amelioreze. 

 Întrucât însă restructurarea şi adaptarea unităţilor economice la noile 
condiţii s-au desfăşurat în ritmuri mult mai lente decât liberalizarea, firmele 
româneşti au început să fie puternic concurate şi eliminate nu numai de pe pieţele 
externe, ci şi de pe piaţa internă. 

 Pe lângă fenomenul de liberalizare, îşi face tot mai puternic simţită 
prezenţa, în ţările cu care România are cele mai intense schimburi economice, o 
serie de factori cu un puternic impact asupra activităţilor industriale, dintre care 
menţionăm: 

– Noile tehnologii care permit o largă divizare şi autonomizare a diferitelor 
faze de producţie, faze ce pot fi amplasate la distanţe mari faţă de locul 
de asamblare sau/şi locul de consum; 

– Companiile multinaţionale (CMN) care localizează sau/şi dezvoltă în 
diferite ţări, la mari distanţe faţă de sediul central, noi unităţi 
producătoare de bunuri şi servicii sub formă de filiale sau alte tipuri de 
organizare specializate şi încadrate într-o reţea mondială sau regională 
în baza principiului avantajului comparativ. 

                                            
1 Aşa cum s-a arătat în primul capitol, în unele cazuri, ritmurile de liberalizare realizate au fost 

chiar depăşite faţă de cele prevăzute în acordurile menţionate. 
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– Costurile de tranzacţie mai reduse datorită nu numai micşorării sau 
chiar desfiinţării taxelor vamale, ci şi ieftinirii transporturilor, răspândirii şi 
ieftinirii serviciilor de telecomunicaţii ş.a. 

 Ca urmare a acţiunii acestor factori, în ultimul deceniu au avut loc în 
România, ca şi în alte ţări din zonă, modificări profunde ale vechilor modele 
referitoare la activităţile de producţie şi la cele comerciale, ambele aflate într-o 
strânsă determinare reciprocă. 

 În producţie a avut loc un proces accentuat de dezintegrare şi de 
fragmentare a vechilor sisteme de activităţi productive prin răspândirea teritorială 
a acestor activităţi în unităţi specializate situate pe o arie care depăşeşte graniţele 
naţionale. Relocalizarea diferitelor faze de producţie are loc la distanţe relativ mari 
faţă de sediul central al companiilor multinaţionale cu menţinerea însă în ţara 
proprie, unde ele au sediul central, a unor faze importante de activităţi1. Aceste 
unităţi specializate se reconstituie în reţele care formează sisteme de producţie 
noi la nivel regional sau global, de regulă sub coordonarea unor companii 
multinaţionale cu sediile în ţările dezvoltate. Spre deosebire de vechiul sistem 
industrial, în care nucleul şi periferia erau situate în imediata vecinătate (în 
aceeaşi localitate sau pe teritoriul naţional), noul sistem de producţie este 
construit în baza principiilor de organizare dominate de corporaţiile multinaţionale, 
potrivit cărora nucleul este situat în ţările dezvoltate iar periferia este larg 
răspândită în teritorii aflate dincolo de graniţele unei singure ţări – la nivel regional 
sau la nivel global. 

 În comerţul exterior a avut loc o creştere mai rapidă a fluxurilor 
comerciale decât cea a volumului producţiei. De asemenea, s-au produs 
modificări importante în structura schimburilor cu bunuri şi servicii. Aceste 
modificări vizează în special următoarele direcţii: diminuarea relativă a exporturilor 
de bunuri finale complexe fabricate în sisteme de producţie de tip filiere sau în 
unităţi mari cu un grad înalt de integrare verticală; sporirea ponderii exporturilor şi 
importurilor intra-firmă de produse intermediare, componente şi piese, o dată cu 
creşterea rolului firmelor multinaţionale şi a diferitelor forme de alianţe 
(parteneriate) între corporaţii la nivel regional sau global. 

 Liberalizarea, împreună cu factorii şi cu procesele menţionate, au avut un 
triplu efect asupra economiei reale şi anume:  

a) transformarea vechiului sistem industrial naţional cu un grad înalt de 
integrare verticală şi orizontală şi de protecţie într-un sistem deschis, 
puternic segmentat într-o diversitate de activităţi aliniate corporaţiilor 
internaţionale şi pieţelor interne şi externe; 

b) favorizarea acţiunilor de relocalizare a activităţilor segmentate pe o arie 
geografică foarte întinsă, dincolo de graniţele ţării, la nivel regional sau 
global, conform principiului avantajului comparativ; 

                                            
1 Salvatore Baldone, Fabio Sdogati and Lucia Tajoli, Patterns and Determinants of  International 

Fragmentation of Production: Evidence from Outward Processing Trade between the UE and 
Central Eastern European Countries, in Weltwirtschaftliches Archiv 2001, vol. 137 (1), p. 81. 
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c) păstrarea pe vechiul amplasament doar a unora dintre compartimentele 
unităţilor, şi anume, doar a acelora care oferă companiilor internaţionale 
avantaje economice şi strategice maxime.  

 Manifestarea unor asemenea tendinţe impune analiza unor multiple 
aspecte de ordin empiric. În acest capitol ne vom concentra atenţia doar asupra 
câtorva dintre acestea. Astfel, în secţiunea a doua vom caracteriza, pe scurt, 
vechiul sistem industrial românesc şi vom prezenta procesul de dezintegrare a 
acestuia; în secţiunea a treia vom analiza fenomenul de regenerare a sistemului 
industrial; în secţiunea a patra vom oferi câteva date care să demonstreze 
desfăşurarea procesului de fragmentare a producţiei şi al celui de integrare în 
Piaţa unică europeană a industriei româneşti.  

 În încheiere vom căuta răspunsul la întrebarea dacă în realitate nu pot fi 
găsite anumite soluţii alternative la procesele de dezintegrare şi de fragmentare 
capabile să creeze şi avantaje pentru România. 

 3.2. Caracterizarea vechiului sistem industrial românesc 
şi a procesului de dezintegrare a acestuia 

 Adeseori, în literatura economică şi în unele documente de politică 
economică se fac afirmaţii în legătură fie cu procesul de specializare a industriei 
româneşti în contextul integrării europene1, fie cu procesul de dezintegrare a 
sistemelor de producţie2. 

 Pentru a ne da mai bine seama de dimensiunea reală a acestor probleme 
şi de urmările economico-sociale generate la nivelul economiei naţionale este 
necesar să facem încă de la început câteva precizări în legătură cu sistemul 
industrial. Trăsăturile esenţiale ale acestuia sunt determinate de nivelul său de 
dezvoltare şi de modul în care el s-a format şi s-a dezvoltat. 

 Un sistem industrial, ajuns la un anumit nivel de dezvoltare, nu reprezintă 
doar o simplă sumă de unităţi sau ramuri şi subramuri. El reprezintă un sistem 
care funcţionează ca un organism viu în cadrul sistemului economic, cu legături 
ample şi durabile atât în interiorul sistemului, cât şi în exteriorul acestuia (adică cu 
alte economii). El poate să aibă fie o puternică, fie o slabă conexiune la piaţă în 
funcţie de politicile comerciale şi industriale aplicate în decursul anilor. 

Sistemul industrial românesc, luat în înţelesul său larg, s-a format şi 
dezvoltat, timp de aproape un secol şi jumătate, cu eforturi foarte mari şi 
întâmpinând numeroase adversităţi. El s-a extins în întreaga economie pe trei căi 
principale:  

                                            
1 De exemplu, apar susţineri potrivit cărora în cadrul noii diviziuni a muncii europene România ar 

urma să se specializeze în producţia de încălţăminte, confecţii şi mobilă din lemn întrucât doar 
aceste ramuri ar prezenta avantaj comparativ în relaţiile cu UE. Pe lângă ramurile menţionate, 
unii autori adaugă şi produsele electrotehnice şi rulmenţii, precum şi produse metalurgice şi 
produse agroalimentare. 

2 Noţiunea de dezintegrare se transpune prin cunoscuta sintagmă a lui Schumpeter "distrugere 
creativă.” 
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1) prin preluarea şi transformarea activităţilor şi proceselor naturale în 
procese industriale; 

2) prin crearea unor noi activităţi industriale ca urmare a introducerii în 
practică a invenţiilor şi inovaţiilor; 

3) prin substituţia pe scară tot mai largă a importurilor de către producţia 
industrială autohtonă. 

  Cea mai mare parte a activităţilor din economie, cu timpul, a căpătat un 
caracter industrial tot mai pregnant atât ca sistem de organizare (ateliere, fabrici, 
diviziunea internă a muncii, specializare etc.), cât şi ca metode de producţie puse 
pe baze ştiinţifice şi cu randamente superioare (mecanice, chimice, biologice, 
electronice, informatice). 

  Luând drept criteriu de judecată satisfacerea celor mai importante nevoi 
generale ale economiei şi societăţii, vom observa că sistemul industrial românesc 
a crescut şi s-a diversificat atât de mult încât el a ajuns în stadiul de a răspunde, 
în cea mai mare parte, acestor nevoi. Acest efort de diversificare a fost făcut, în 
special în anii 1930-1940, ca urmare a cerinţelor de război şi în anii 1960-1990, 
mai ales ca răspuns la tendinţa care se manifesta în sistemul CAER, aceea de 
specializare a ţărilor mai ales după principiul “primului venit” în cadrul peisajului 
industrial general decât după competenţa tehnologică şi dotarea cu resurse şi 
după avantajul comparativ semnalat de piaţă. 

  Grăbindu-se să aplice politica de substituire a importurilor prin producţia 
internă în noi ramuri industriale pentru a beneficia de principiul primului venit, 
România, prin guvernanţii din acea vreme, a căutat să evite rolul care i-ar fi 
revenit în cadrul CAER, pe de o parte, acela de simplu furnizor de produse 
agricole şi de bunuri industriale cu nivel tehnologic scăzut şi, pe de altă parte, 
acela de importator de produse industriale cu nivel tehnologic ridicat. În numele 
acestei politici s-a format un număr important de subsisteme industriale care 
satisfac diferite obiective (scopuri) economice şi sociale vitale: securitatea 
alimentară, dezvoltarea umană şi bunăstarea populaţiei, producerea şi distribuţia 
energiei, asigurarea programelor de investiţii corporale (fizice), industrii de 
sprijinire a infrastructurii, nevoile de transport, materiile prime şi produsele 
intermediare, folosirea tehnologiilor de vârf, satisfacerea nevoilor agriculturii etc. 
Lista acestor subsisteme, clasificate după scopul economic şi social urmărit ca şi 
a ramurilor componente şi susţinătoare, este redată în tabelul din Anexa 3.1. 

Ca o caracteristică generală a sistemului industrial românesc a fost 
supradimensionarea sa din toate punctele de vedere: un volum al producţiei cu 
mult peste puterea de absorbţie a pieţelor şi fără asigurarea posibilităţilor de 
desfacere, diversitatea producţiei ş.a. Nomenclatorul de produse finale fabricate 
în România caracteriza această ţară ca fiind una dintre acelea care au cele mai 
diversificate producţii dintre toate ţările din zonă. De exemplu, în anii 1980, 
ponderea maşinilor şi utilajelor produse în România şi investite în economia 
naţională reprezenta peste 85% din totalul investiţiilor în maşini şi utilaje, ceea ce 
pentru o economie de mărime medie reprezenta o evidentă exagerare. De 
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asemenea, la majoritatea produselor, manufacturarea era organizată în combinate 
şi întreprinderi mari cu cicluri aproape complete de fabricaţie cu integrare verticală 
după sistemul clasic fordist – de la materia primă până la produsul final. 

Aproape toată această construcţie uriaşă, efectuată în decursul deceniilor, 
numită sistem industrial, s-a făcut nu în strict acord cu cerinţele pieţelor interne şi 
externe, ci mai mult după regulile unei economii închise (autarhice), astfel ca 
sistemul să acopere o mare diversitate de nevoi interne şi să asigure valorificarea 
superioară a resurselor existente şi dezvoltarea pe baze moderne a economiei. 

Trecerea la liberalizarea schimburilor comerciale, alături de declanşarea 
procesului de integrare a pieţelor europene şi a celor mondiale a provocat o 
dezintegrare rapidă a acestui sistem. În noile condiţii, activităţile de manufacturare 
şi cele producătoare de servicii efectuate peste graniţă pot fi combinate fără 
oprelişti cu cele efectuate acasă. Companiile – având libertatea de opţiune – pot 
găsi acum oportunităţi de a se aproviziona cu semifabricate sau cu componente 
fabricate fie peste graniţă, fie tot în ţară însă de la alte unităţi. În fapt, aceasta 
înseamnă o subminare sau chiar o distrugere a vechiului mod de producţie 
integrat vertical sau, cu alte cuvinte, înseamnă un proces de dezintegrare a 
vechiului sistem industrial clasic1. 

Procesul de dezintegrare este un proces aleatoriu şi el se manifestă inegal 
ca forme, ca intensităţi şi ca efecte. De obicei, dezintegrarea sistemelor de 
producţie se manifestă prin: divizarea marilor întreprinderi şi combinate în mai 
multe unităţi productive componente independente; renunţarea la fabricarea unor 
produse sau a unor faze tehnologice de producţie în favoarea altor firme din afară; 
menţinerea unor capacităţi de producţie cu un grad scăzut de utilizare sau 
trecerea acestor capacităţi în conservare; intrarea unor unităţi de producţie în 
perioada de reorganizare juridică sau managerială, intrarea unităţilor în perioada 
de restructurare sau în cea de faliment, atunci când dificultăţile economico-
financiare sunt greu sau imposibil de surmontat. 

În România, procesul de dezintegrare a sistemului industrial pe linie de 
producţie se împleteşte cu procesul de transformări instituţionale şi, în primul 
rând, cu cel privind redefinirea drepturilor de proprietate. Tocmai acest fapt a făcut 
să sporească amploarea procesului de dezintegrare din ţara noastră. 

Din păcate, nu există o metodologie de măsurare directă a procesului de 
dezintegrare a sistemului de producţie. Întrucât de acest proces este legat, de 
multe ori, însuşi prestigiul firmelor sau chiar însăşi existenţa lor, în jurul acestui 
proces (la nivelul firmei) se păstrează o anumită discreţie. Atunci când se 
recunoaşte totuşi existenţa acestui fenomen, referirile se fac la datele care privesc 
ansamblul unor sectoare sau ramuri. 

                                            
1 Robert C. Feenstra, Integration of Trade and Desintegration of Production in the Global 

Economy, în Journal of Economic Perspectives, vol. 12, no. 4/1998, p. 31-50. Aprecierea lui 
Saul Estrin făcută la colocviul Politici industriale în ţările în tranziţie din Bucureşti, din 4-5 
decembrie 1996, potrivit căreia dezindustrializarea ar fi nu numai normală, dar şi necesară a 
fost confirmată de practică, de evoluţia ulterioară a vechiului sistem, industrial. (Saul Estrin, 
Dacă piaţa dă greş, Guvernul greşeşte întotdeauna mai rău, în “Oeconomica”, nr. 1/1977,     p. 
23-27).  
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Procesul de dezintegrare a sistemului de producţie reprezintă, în fond, 
punctul maxim de criză la care au ajuns întreprinderile. Ca atare, devine evident 
faptul că acest proces se poate măsura prin însăşi efectele generale obţinute în 
procesele de producţie. 

În cadrul evoluţiei, în timp, a rezultatelor economice obţinute în sistemul de 
producţie apar aşa-numitele puncte de inflexiune în acele momente în care 
indicatorii de rezultate (exprimaţi în mărimi absolute sau relative) exprimă trecerea 
de la un model de producţie bazat pe integrarea verticală în mari unităţi la un nou 
model de producţie axat pe fragmentarea producţiei însoţită de integrarea 
comercială regională (europeană) şi globală.  

Pentru a ilustra evoluţia şi magnitudinea fenomenului de dezintegrare a 
sistemului industrial din România vom folosi două categorii de analize: 

• cea la nivel macroeconomic care ne poate oferi o orientare generală 
privind schimbările în evoluţia sistemului; 

• cea la nivel sectorial care ne poate oferi detalii cu privire la evoluţia 
structurii interne a producţiei sistemului industrial. 

1) La nivel macroeconomic  
Analizând seriile statistice privind evoluţia pe termen lung a unor indicatori 

cum sunt: populaţia ocupată şi valoarea adăugată (sau PIB) pe cele trei mari 
sectoare – primar (agricultura şi industria extractivă), secundar (industria) şi terţiar 
(serviciile) – se constată anumite particularităţi ale acestora în funcţie de faza de 
dezvoltare a ţărilor respective1. De exemplu, în economiile naţionale, ajunse la un 
anumit grad de maturitate şi afectate puternic de procesele de integrare regională 
şi globală, au loc următoarele tendinţe în ce priveşte evoluţia ponderii marilor 
sectoare în totalul populaţiei ocupate: 

• o contracţie şi apoi o diminuare a sectorului secundar (industrie); 

• o scădere permanentă şi semnificativă a sectorului primar (agricultură şi 
industria extractivă); 

• o creştere importantă a sectorului terţiar (servicii). 

În graficul din figura 3.1 se prezintă tendinţele seculare ale celor trei mari 
sectoare. 

Cauzele generale care conduc la astfel de evoluţii în structura economiei 
sunt următoarele: 

– creşterea diferenţiată a productivităţii muncii pe sectoare: mai rapidă în 
agricultură şi industrie în raport cu sectorul servicii – prin introducerea 
masivă a progresului tehnic şi prin realizarea unui grad înalt de 

                                            
1 Pornind de la observaţia lui William Petty făcută, încă din 1691, în legătură cu evoluţia 

sectoarelor, Colin Clark a efectuat o amplă analiză privind schimbarea, pe termen lung, a 
structurii economiilor naţionale pe cele trei mari sectoare: primar (agricultura şi industria 
extractivă), secundar (industrie), terţiar (servicii). 
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specializare şi raţionalizare a activităţilor industriale impuse de existenţa 
unei concurenţe mult mai active1 în cadrul acestor activităţi. 

– deplasarea cererii de bunuri – de la cele agricole la cele industriale, iar 
de la acestea din urmă, la servicii, odată cu creşterea veniturilor şi a 
bunăstării, în conformitate cu legea lui Engel. Deplasările produse în 
sfera cererii au stimulat deplasările corespunzătoare şi în sfera ofertei. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Evoluţia structurii privind marile sectoare 

Privit ca un proces natural, de lungă durată, provocat atât de creşterea 
diferenţiată a productivităţii muncii pe sectoare, cât şi de deplasările în cererea de 
bunuri în funcţie de gradul de bunăstare a comunităţilor, procesul de dezintegrare 
nu poate fi interpretat decât ca un fenomen pozitiv, ca un succes economic pe 
termen lung obţinut ca urmare a desfăşurării unor ample procese de restructurare 
şi de adaptare sub presiunea modificărilor din structura cererii şi a concurenţei la 
nivel regional şi planetar. 

Tendinţele prezentate mai sus se înscriu pe traiectoria unor procese 
naturale legate de evoluţia unor economii guvernate de legile economice care 
acţionează pe pieţe deplin funcţionale şi libere. Întrebarea este dacă în economia 
României procesele descriu traiectorii asemănătoare având în vedere condiţiile 
sale specifice de dezvoltare. Pentru a răspunde la această întrebare vom folosi 
serii de date pe termen lung (50 de ani) privind evoluţia ponderii celor trei sectoare 
– industrie, agricultură şi servicii în cei doi indicatori consacraţi: 

– populaţia ocupată; 
– produsul intern brut (PIB). 
                                            

1 Fiind terenul cel mai favorabil luptei de concurenţă, în industrie are loc o creştere sensibilă şi 
constantă a productivităţii muncii, precum şi reduceri, uneori spectaculoase, ale preţurilor 
produselor, ceea ce face ca evoluţia PIB să nu reflecte întotdeauna evoluţia volumului fizic al 
bunurilor din punct de vedere al satisfacerii trebuinţelor populaţiei. Computerul, software-ul, 
automobilul, telefonul, televizorul, frigiderul, internetul etc. au devenit astăzi bunuri de largă 
accesibilitate tocmai pentru că raportul preţ/venit a cunoscut o importantă scădere. 

% 
Ponderea 

sectorului în 
populaţia ocupată 

servicii

industrie

agricultură

PIB/locuitor
(Nivel de dezvoltare) 
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Datele respective sunt redate în tabelul 3.1 şi se referă la perioada 1950-
2000. 

Tabelul 3.1 

Evoluţia ponderii sectoarelor industrie, agricultură şi servicii 
în populaţia ocupată şi în PIB (1950-2000) 

(%) 
 Anii 
 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 

Ponderea sectoarelor în totalul: 
1) Populaţiei ocupate: 
- industrie 
- agricultură 
- servicii 

11,9
74,1
14,0

15,1
65,3
19,6

23,0
49,1
27,9

35,5
29,4
35,1

37,1
28,5
34,4

 
 

37,0 
28,2 
34,8 

 
 

28,6 
33,6 
37,8 

 
 

22,4 
42,1 
35,5 

2) PIB* 

- industrie 
- agricultură 
- servicii 

44,0
27,8
28,2

44,1
33,0
22,9

58,0
18,5
23,5

52,7
12,6
34,7

53,0
14,0
33,0

 
40,5 
21,2 
38,3 

 
32,9 
19,3 
47,8 

 
30,9 
12,3 
56,8 

* Pentru anii 1950, 1960, 1970 s-au folosit ponderile ramurilor în venitul naţional.  

Sursele: Anuarele statistice pe anii 1991-2000; Cestat Statistical Bulletin 2001/1. 

Din seria de date privind evoluţia structurii economiei României pe cele trei 
mari sectoare trebuie evidenţiate cele două faze specifice de dezvoltare: 

a) cea a planificării centralizate (1950-1989), când a avut loc 
industrializarea forţată fără a fi luate în considerare semnalele pieţei; 

b) cea a perioadei de tranziţie (1990-2000), de când a început liberalizarea 
pieţei interne şi a comerţului exterior însoţită de un proces de 
dezintegrare a sistemului industrial clasic. 

În perioada 1950-1989, s-a afirmat industrializarea planificată centralizat, 
când ponderea industriei în totalul populaţiei ocupate a crescut de la 11,9% la 
38,1%, iar cea a agriculturii a scăzut de la 74,1% la 27,5%. 

Începând din anul 1990, se afirmă cu putere dezintegrarea sistemului 
industrial, când ponderea industriei în totalul activităţilor a scăzut în mod brusc de 
la 37% în 1990 la 22,4% în 2000, ceea ce echivalează cu pierderea unui număr 
de circa 1,6 milioane de locuri de muncă. Ca pondere în totalul activităţilor, 
industria din România este apropiată de industria altor ţări dezvoltate, inclusiv de 
cea a unor ţări europene1. Ca valoare absolută şi ca nivel de competitivitate însă 
ea este situată la o distanţă apreciabilă.  

Contracţia activităţilor din industrie a fost însoţită de un adevărat exod al 
populaţiei îndeosebi către activităţile agricole, ponderea acestor activităţi în 

                                            
1 Pentru a asigura comparabilitatea datelor, în industrie au fost incluse sectorul minier, precum 
şi industria electrică şi termică. 
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populaţia ocupată crescând de la 28,2% în 1990 la 42,1% în 2000, fără un spor 
corespunzător al producţiei agricole, fapt ce afectează în mod substanţial 
productivitatea muncii naţionale1, ca şi potenţialul economic general al ţării. 

2) La nivel sectorial 
Fără a fi supus transformărilor structurale rapide, însă pus să funcţioneze în 

contextul unui mediu economic schimbat, larg deschis spre exterior, o mare parte 
din vechiul sistem industrial nu a mai putut face faţă exigenţelor, fapt ce a condus 
la o dezintegrare a sa cu efecte negative pe linia rezultatelor economice. O 
ilustrare mai concludentă privind magnitudinea efectelor dezintegrării vechiului 
sistem industrial se poate face dacă vom recurge la analiza evoluţiei unor date 
referitoare la producţia şi populaţia ocupată, calculate la nivelul unor grupuri de 
activităţi sau ramuri industriale (tabelul 3.2). 

Tabelul 3.2 

Date privind dezvoltarea, stagnarea sau declinul unor activităţi industriale 

 
Activităţi industriale 

Indicii 
producţiei 
industriale
(1990=100)

Populaţia 
ocupată  

(mii 
persoane) 

Structura 
producţiei 
industriale 

(%) 

Ponderea 
exporturilor 
în producţia 
ramurilor (%)

 1991 1999 1990 1999 1990 1999 1998 
Total industrie 77,2 57,3 3846 1991 100,0 100,0 25,6
Extractivă 81,7 60,8 267 154 9,0 5,3 0,25
- Extracţia şi prepararea cărbunelui 83,4 56,6 99 46 1,0 1,3 0
- Extracţia petrolului şi gazelor naturale 85,4 70,1 69 66 6,8 3,1 0
- Extracţia şi prepararea min. metalifere 77,2 47,7 72 27 0,5 0,3 0
- Alte activităţi extractive 74,5 36,4 27 13 0,6 0,4 5,34
Prelucrătoare 76,2 58,0 3452 1660 85,8 74,4 30,97
- Alimentară şi băuturi 80,9 65,0 259 187 14,4 13,9 1,56
- Industria tutunului 97,0 108,0 6 4 0,5 1,8 0
- Textilă şi produse textile 83,3 31 414 102 6,8 2,2 44,08
- Confecţii din textile, blănuri, piele 88,9 114,7 258 239 3,6 3,5 89,87
- Pielărie şi încălţăminte 83,9 67,9 127 76 1,9 1,3 74,53
- Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) 76,5 41,1 94 76 1,6 2,6 36,9
- Celuloză, hârtie şi carton 68,9 49 43 18 1,2 1,1 22,66
- Prelucrarea ţiţeiului, coxificarea cărbu-
nelui şi tratarea combustibili nucleari 64,1 43,8 33 24 6,9

 
7,9 27,19

- Chimie şi fibre sintetice 73,5 31 183 83 7,3 5,8 37,13
- Prelucr. cauciucului şi a maselor 
plastice 

72,2 23,9 86 35 2,6 1,8 20,54

- Alte produse minerale nemetalifere 77,2 51,9 176 92 3,5 3,5 20,54
- Metalurgie 71,2 38,9 173 107 8,5 9,0 41,43
- Construcţii metalice şi produse din 
metal 

83,4 32,8 189 87 4,1 2,7 29,2

                                            
1 Dacă în 1990 nivelul productivităţii muncii în agricultură era de 2,06 ori mai mic decât cel din 

industrie, în anul 2000 acest nivel a fost de 4,4 ori mai mic, fapt ce a influenţat negativ 
productivitatea muncii naţionale, o dată cu diminuarea drastică a activităţilor industriale din 
economia României. 
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Activităţi industriale 

Indicii 
producţiei 
industriale
(1990=100)

Populaţia 
ocupată  

(mii 
persoane) 

Structura 
producţiei 
industriale 

(%) 

Ponderea 
exporturilor 
în producţia 
ramurilor (%)

 1991 1999 1990 1999 1990 1999 1998 
- Maşini şi echipamente 65,1 36,4 603 182 9,3 3,8 30,11
- Mijloace ale tehnicii de calcul şi birou 61,5 - 4 2 0,5 0,3 0
- Maşini şi aparate electrice 70,9 95,2 127 50 2,5 2,5 33,8
- Echipamente, aparate radio, 
televiziune şi telecomunicaţii 

88,5 199,5 40 10 0,8 0,8 2,48

- Aparatură şi instrumente medicale de 
precizie optice şi ceasornicărie 

81,0 82,0 50 12 1,1 0,4 19,77

- Mijloace de transport rutier 75,3 113,8 163 79 3,7 3,5 7,68
- Alte mijloace de transport 74,6 79,1 184 67 3,2 2,2 36,55
- Mobilier şi alte activităţi ne clasificate 94,3 157,6 204 102 2,2 2,4 73,29
Energie electrică şi termică 90,6 69,2 127 177 5,2 20,3 0
- Producţia, transportul şi distribuţia 
energiei electrice şi termice, gaze, apă 
caldă 

83,3 61,3 96 130 5,00
 

19,1 0

Sursa: Anuarul statistic al României, 1991 şi 2000; Academia Română, Tablou economic şi 
social, Bucureşti, 1999. 

Din analiza datelor ilustrate de tabelul 3.2 se desprind câteva concluzii 
importante: 

a) Din cele 26 de activităţi (ramuri) industriale (definite de statisticile 
internaţionale) cuprinse în tabel, numai 5 au înregistrat o creştere, în 1999 
faţă de 1990. În totalul activităţilor, ele au avut însă o pondere relativ 
modestă (12% în producţia industrială şi 21,8% în populaţia ocupată în 
industrie). Numai 2 dintre acestea (confecţii şi mobilier) au avut o 
capacitate mai mare de export, ele fiind însă mari consumatoare de 
muncă (labor intensive) relativ ieftină şi cu un nivel relativ redus pe scara 
generală a calificărilor. 

b) În România şi-au redus în mod dramatic volumul activităţile industriale 
care au o bază solidă de materii prime în ţară şi care dispun de capacităţi 
de producţie şi de personal calificat, cum sunt: industria alimentară şi de 
băuturi, industria petrochimică, produse nemetalifere, materiale de 
construcţie, textile şi produse textile, pielărie. O mare parte a produselor 
aparţinând acestor ramuri astăzi se importă. Acest fapt creează mari 
probleme nu numai ramurilor menţionate, ci şi ramurilor din amonte (de 
exemplu agriculturii, care şi-a îngustat piaţa internă datorită concurenţei 
dată atât de scăderea productivităţii, cât şi de folosirea asimetrică a 
sistemului de subvenţii în ţările UE şi CEFTA faţă de România). 

c) Ramuri industriale care au o dinamică deosebită pe plan mondial (tehnică 
aeronautică, medicamente, parfumuri, coloranţi, prelucrarea maselor 
plastice, ambalaje, industria alimentară, edituri, tipografie, construcţii de 
maşini, echipamente complexe ş.a.) în România, dimpotrivă, au cunoscut 
un declin, iar multe firme mari de stat au fost eliminate de pe piaţă. 
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Dacă la toate acestea vom adăuga şi faptul în ultimul deceniu procesul de 
dezintegrare a vechiului sistem a fost însoţit şi de o creştere spectaculoasă a 
ponderii agriculturii în totalul populaţiei ocupate, contrar tendinţelor care au loc pe 
plan mondial, vom putea conchide că sub acest aspect, transformările din 
România, în raport cu tendinţele din ţările dezvoltate, au reprezentat o anomalie, 
un proces care a afectat adânc echilibrul economic al ţării. 

Spre deosebire de ţările dezvoltate, în România procesul de dezintegrare a 
sistemului industrial s-a produs nu numai prin substituţia unor activităţi ineficiente 
cu altele eficiente, ci şi printr-o eliminare masivă a acestora. Procesul de eliminare 
a activităţilor a avut la bază cel puţin cinci categorii de cauze, în general, 
neîntâlnite în economiile dezvoltate, şi anume: presiunea prea puternică a 
concurenţei externe provocată de deschiderea bruscă a pieţei interne; şocurile 
intense şi repetate produse de liberalizarea în trepte a preţurilor şi de instabilitatea 
financiară şi monetară; penuria de capital pentru restructurare şi pentru măsurile 
de compensare a şocurilor; lipsa unui management cu experienţă în problemele 
economiei de piaţă; întârzierea procesului de privatizare fapt ce a provocat atât 
slăbirea responsabilităţii pentru actul managerial, cât şi proliferarea corupţiei. 

3.3. Regenerarea sistemului industrial 
Procesul de dezintegrare trebuie înţeles ca un proces trivalent: a) cel de 

eliminare a activităţilor şi produselor care nu mai au cerere pe piaţă, precum şi a 
unităţilor economice care nu mai pot răspunde noilor exigenţe ale pieţelor şi nu 
mai pot rezista concurenţei; b) cel de regenerare a activităţilor bazate pe 
viabilitatea agenţilor economiei verificată pe piaţa concurenţială; c) cel de 
dezvoltare a activităţilor cu cerere în creştere şi cu nişe noi de piaţă în dezvoltare. 

Datorită celor cinci categorii de cauze arătate mai sus, în prima perioadă de 
după revoluţie a predominat procesul de eliminare a multor activităţi şi unităţi 
economice, ceea ce explică scăderea bruscă a nivelului producţiei şi a ocupării 
forţei de muncă. Procesul de regenerare a activităţilor din România, în comparaţie 
cu alte ţări din zonă (Cehia, Polonia, Ungaria), s-a produs cu un anumit decalaj de 
timp întrucât înşişi factorii care urmau să contribuie la acest proces, întâmpinând 
rezistenţă, s-au dezvoltat mult mai anevoios.  

În ciuda faptului că a fost declanşat cu întârziere, totuşi procesul de 
regenerare a sistemului industrial din România a început să fie tot mai bine 
susţinut de patru categorii de factori: dezvoltarea sectorului privat; creşterea 
rolului noilor firme şi, în primul rând, a celor bazate pe investiţii străine; crearea şi 
dezvoltarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis; dezvoltarea comerţului exterior 
şi, în primul rând, a exporturilor. 

Dezvoltarea sectorului privat, ca element de regenerare a sistemului 
industrial, a avut loc în mod diferenţiat pe ramuri de activităţi şi pe regiuni. În 
primul rând, privatizarea a avut loc în domeniile industriale cele mai atractive 
pentru investitori, şi anume, cele care oferă un potenţial ridicat al cererii pe piaţa 
naţională şi pe cea mondială, un consum intensiv de muncă relativ ieftin, investiţii 
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de capital fizic şi costuri de tranzacţie mai scăzute. Printre aceste domenii se 
numără, în special, industriile cosmetice, sticlărie de menaj, îngrăşăminte, 
panificaţie, detergenţi, anvelope, tehnologia informaţiei, confecţii din textile, 
încălţăminte, ceramică de menaj, preparate din carne, autoturisme de oraş, 
industria cimentului, metalurgia neferoasă. În al doilea rând, procesul de 
privatizare a pătruns în industriile de prelucrare a lemnului, medicamente, 
prelucrarea ţiţeiului etc. Doar în final privatizarea are loc în industriile extractivă, 
siderurgică, de maşini şi echipamente, industria de celuloză şi hârtie şi energie. În 
aceste din urmă ramuri sectorul privat pătrunde mai greu în special din cauza 
consumului intensiv de capital fizic şi a multor obstrucţiuni administrative. Tocmai 
acestea explică de ce în aceste ramuri procesul de regenerare este mai lent. 

Creşterea rolului noilor firme stă la bază regenerării noului sistem industrial. 
Noile firme înregistrate începând din 1990, alături de cele privatizate, constituie 
principalul motor al înviorării şi dezvoltării noului sistem industrial din România. 
Deşi companiile cu capital străin sunt modeste ca volum de investiţii, stocul de 
capital al acestora (format în perioada 1991-2000 martie) însumând numai 4,5 
miliarde de USD, ele s-au dovedit a avea totuşi un rol extrem de important în 
reînnoirea tehnologică şi în crearea unor legături comerciale stabile de export şi 
de import sau a unor legături de cooperare cu firme din străinătate pe linie de 
producţie, tehnologică, de marketing şi de desfacere. 

La susţinerea procesului de regenerare a sistemului industrial o contribuţie 
deosebită o are crearea şi dezvoltarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis. 
Cu toate greutăţile şi insuficienţele existente, totuşi, în România s-au pus bazele 
legale ale concurenţei, a început o anumită stabilitate şi coerenţă a cadrului 
legislativ, a început o anumită calmare a inflaţiei şi o anumită ieftinire a creditelor, 
a început să crească capacitatea instituţiilor abilitate să administreze regulile 
referitoare la concurenţă, la acordarea ajutoarelor de stat, la achiziţiile publice, s-
au simplificat formalităţilor de înscriere a firmelor în registrul comercial, inclusiv 
cele care privesc investiţiile directe străine, s-a intensificat lupta împotriva actelor 
de corupţie, a crescut nivelul de cunoştinţe privind managementul la toate 
nivelurile economiei. Deşi toate acestea trebuie să parcurgă încă un drum lung, 
totuşi, primele rezultate au început să apară, ele fiind oglindite în formarea şi 
consolidarea treptată a pieţei interne. Crearea unui mediu de afaceri viabil poate 
constitui un factor tot atât de important ca şi existenţa unor resurse avantajoase 
pentru atragerea, localizarea şi dezvoltarea afacerilor, poate deveni un element 
care să atragă un volum sporit de investiţii.  

Dezvoltarea comerţului exterior şi, în primul rând, a exporturilor reprezintă 
un alt factor însemnat al dezvoltării economice mai ales pentru ţările mici şi 
mijlocii aflate în plin proces de modernizare, printre care se numără şi România. 
Pentru această categorie de ţări piaţa internă nu are capacitatea de a asigura 
absorbţia unui volum de produse executate ]n condiţiile avantajoase ale 
economiei de scară. Numai comerţul exterior poate înlătura acest neajuns. 
Comerţul exterior constituie, totodată, şi un canal important prin care se pot 
procura noile tehnologii încorporate în produse şi procese, precum şi resursele şi 
bunurile care nu pot fi produse în ţară. Prin intermediul schimburilor se poate 
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realiza o diviziune a muncii între ţări care să asigure utilizarea resurselor 
autohtone cu un grad maxim de eficienţă. Liberalizarea pieţelor şi mai ales 
integrarea României în piaţa unică europeană creează condiţiile necesare 
favorabile pentru a dezvolta schimburile comerciale, punând astfel în valoare 
acest factor (comerţul exterior) la capacitatea sa maximă cu efecte favorabile 
asupra dezvoltării economice. 

După cum am subliniat mai sus, factorii de susţinere a regenerării şi 
dezvoltării sistemului industrial au început să-şi facă simţită tot mai mult prezenţa 
în economie cu efecte diferenţiate pe domenii de activităţi şi pe regiuni. 

Dacă ne referim la activitatea de producţie pe ansamblul economiei, vom 
constata, de exemplu, că după aproape un deceniu de recul, începând din anul 
2000 fenomenul de regenerare se afirmă în mod viguros. Astfel, PIB a crescut în 
anul 2000 faţă de 1999 cu 1,5%, iar în 2001 faţă de 2000 cu circa 5%. De 
asemenea, producţia industrială a crescut în aceeaşi ani, respectiv, cu 7,5% şi cu 
circa 10%. 

Având ca obiectiv general creşterea competitivităţii industriale româneşti, 
programul guvernamental privind “Politica industrială a României” prevede, pentru 
perioada 2001-2004, o dezvoltare a industriei prelucrătoare cu un ritm mediu 
anual de 6,5% faţă de 5,8% pe ansamblul industriei, iar în cadrul acesteia o 
dezvoltare selectivă a unor activităţi industriale. La formularea tipului de 
dezvoltare selectivă, în deplin acord cu opiniile noastre (exprimate în capitolul 4) 
se au în vedere următoarele: avantajul oferit de existenţa unor factori de producţie 
specifici (experienţă, know-how propriu, completat cu licenţe de la firme străine de 
prestigiu, forţă de muncă bine calificată cu costuri reduse, unele resurse de 
materii prime); poziţiile avantajoase deţinute de firmele româneşti pe pieţele 
interne şi externe; reabilitarea unor ramuri şi activităţi importante - agricultură, 
turism, infrastructură; dezvoltarea activităţilor de înaltă tehnologie şi a informaticii. 
În acest context, în documentul guvernamental menţionat se prevăd: 

• dezvoltări posibile de activităţi în cadrul ramurilor: tehnologia informaţiei 
şi telecomunicaţiilor, industria alimentară şi a băuturilor, confecţii, 
încălţăminte, mobilier, prelucrarea lemnului, prelucrarea ţiţeiului, 
industria de maşini şi echipamente, industria metalurgică, industria 
sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii, tractoare şi maşini 
agricole, industria mijloacelor de transport; 

• menţinerea unui nivel relativ constant sau diminuarea unor activităţilor 
din cadrul ramurilor: industriei chimice, celulozei, hârtiei şi cartonului; 
prelucrării cauciucului şi a maselor plastice.  

Dezvoltarea economică din ultimii doi ani (2000-2001) a fost susţinută de o 
creştere spectaculoasă a comerţului exterior, aşa cum se poate observa din 
datele tabelului 3.3. 

În 2000, unei creşteri de 1,6% a PIB i-a revenit o creştere de 22,1% a 
exporturilor, iar în 2001 unui spor de 5% a PIB i-a revenit un spor al exporturilor 
de 9,8%. 
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Tabelul 3.3  

Comerţul exterior al României (1997-2001) 

 1997 1998 1999 2000 2001 
PIB 100,0 95,2 97,7 101,6 105,0 
Industria prelucrătoare 100,0 100,0 96,1 107,5 109,9 
Exporturi FOB 
- mil. dolari SUA 
- % faţă de anul precedent 

8431,1
100,0

8302,0
98,5

8486,9
102,2

 
10366,5 

122,1 

 
11385,0 

109,8 
Importuri FOB 
- mil. dolari SUA 
- % faţă de anul precedent 

10411,4
100,0

10926,5
104,9

9744,2
89,2

 
12049,6 

126,6 

 
14354,4 

119,1 
Importuri CIF 
- mil. dolari SUA 
- % faţă de anul precedent 

11279,7
100,0

11837,8
104,9

10556,8
89,2

 
13054,5 

123,6 

 
15551,6 

119,1 
Sold exporturi FOB – Importuri FOB -1980,3 -1624,5 -1257,3 -1683,1 -2969,4 
Sold exporturi FOB – Importuri CIF -2848,6 -3535,8 -2069,9 -2688,0 -4166,6 
Gradul de acoperire a importurilor cu  
exporturile (FOB/FOB) (%) 81,0 79,0 87,1

 
86,0 

 
79,3 

Sursa: Buletinul Statistic de Comerţ Exterior anul XII, nr. 12/2001, Cestat Statistical Bulletin, 
2001/3, p. 11 şi 85 (pentru anul 2001, datele se referă la primele trimestre). 

În anii 2000 şi 2001 comerţul exterior românesc a înregistrat cea mai 
ridicată valoare din întreaga sa istorie. De asemenea, este necesar să fie subliniat 
şi faptul că după 1990, în noile condiţii ale reorientării geografice a schimburilor 
comerciale şi a liberalizării pieţelor de bunuri şi servicii s-a produs o deplasare de 
mari proporţii în structura exporturilor şi importurilor, o remodelare a structurii 
comerciale şi o respecializare a industriilor româneşti în conformitate cu principiul 
avantajului economic comparativ. 

Din totalul exporturilor, partea covârşitoare (97%) a revenit produselor 
industriale. Dintre acestea, ponderile cele mai ridicate în totalul exportului le deţin 
următoarele categorii de bunuri: confecţii din textile, blănuri şi piele (21,9%), 
metale şi articole din metal (16%), maşini electrice, aparate şi echipamente, 
aparate de înregistrare, reproducere de sunete şi echipamente fotografice (14%), 
încălţăminte (8,5%), produse minerale (7,9%). Deşi cu ponderi mai reduse, totuşi 
ocupă locuri semnificative în totalul exporturilor, mobila, produsele chimice, 
combustibilii, tehnologia informaţiei şi aparatele electronice, mijloacele de 
transport etc. 

În perioada de după 1990 importurile au depăşit în mod sistematic 
exporturile, cu o creştere excesivă a diferenţei dintre cei doi indicatori mai ales în 
ultimii doi ani supuşi analizei. Această creştere excesivă s-a datorat, în principal, 
următorilor factori: absenţa unor ancore prin care statul să poată contracara 
tendinţa de creştere a importurilor; aplicarea acelor facilităţi şi stimulente pentru 
atragerea investitorilor străini care au avut însă ca efect secundar încurajarea 
importurilor; lipsa unor firme competitoare pe plan local care să facă faţă 
concurenţei firmelor străine căutătoare de debuşeuri de desfacere pe piaţa 
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românească. La acestea se pot menţiona şi unele deficienţe în domeniul vamal şi 
în cel legislativ privind importurile. 

Ca urmare a facilităţilor reciproce acordate prin Acordul de Asociere şi prin 
alte documente, cel mai important partener comercial al României a devenit UE. 
Astfel, în anul 2001 exporturile României în UE faţă de totalul exporturilor au 
reprezentat 67,8%, iar importurile din UE au reprezentat 57,3%. Cele mai 
importante exporturi, ca volum, au fost îndreptate spre Italia (24,94%), Germania 
(15,66%), Franţa (8,08%), Turcia (6,96%) şi Regatul Unit (5,16%), iar cele mai 
mari importuri pe care le face România provin tot din aceste ţări - Italia (18,94%), 
Germania (15,21%), Franţa (6,3%), Regatul Unit (3,47%) la care se mai adaugă 
însă Federaţia Rusă (7,62%) reprezentând, în cea mai mare parte valoarea 
facturii de gaze naturale. 

Din analiza evoluţiei şi a structurii exportului în raport cu cea a importului se 
pot desprinde trei concluzii mai importante: 

1. În ultimul deceniu s-a afirmat tendinţa de creştere a exporturilor de bunuri şi 
servicii mari consumatoare de muncă ieftină şi de extindere, în acelaşi timp, 
a importurilor de bunuri şi servicii care încorporează multă competenţă 
tehnologică; 

2. Totuşi, din datele prezentate şi din cele care vor urma se poate observa că 
în ultimii ani au început să se extindă producţia şi exporturile de bunuri şi 
servicii bazate pe muncă de înaltă calificare şi tehnologii medii şi înalte, în 
special din cauza pătrunderii în România a unor firme mari de prestigiu şi a 
numeroaselor iniţiative antreprenoriale autohtone; 

3. Din punctul de vedere al volumului schimburilor comerciale cu ţările 
Comunităţii Europene, România se situează la un nivel relativ ridicat de 
integrare în UE. 

Restructurările şi dezvoltările care au avut loc şi care vor continua în 
perioada următoare sunt legate, în cea mai mare parte, de: capacitatea de 
adaptare a firmelor existente la noile exigenţe ale pieţelor interne şi externe; 
orientarea către piaţă şi spre nevoile operatorilor economici a cercetării - 
dezvoltării şi inovării; dezvoltarea serviciilor aferente activităţilor industriale – 
informaţia, marketing, service, consulting, management. De asemenea, 
regenerarea sistemului industrial depinde de afirmarea pe piaţa internă şi externă 
a noilor firme de succes, precum şi de sporirea numărului şi de performanţa 
firmelor mici şi mijlocii mai ales în acele domenii industriale în care privatizarea a 
înaintat mai rapid, iar concurenţa nu a putut fi îngrădită de relaţii sau de acţiuni 
monopoliste exercitate de marile întreprinderi de stat susţinute de sindicate1.  

Pentru a ne convinge, o dată în plus că în sistemul industrial românesc au 
fost declanşate deja procese adânci de restructurare şi regenerare în folosirea 
factorilor menţionaţi, în Addenda la acest capitol vom oferi cititorului câteva date 
mai semnificative dintr-un studiu de caz privind industria tehnologiei informaţiei şi 

                                            
1 Ministerul Industriei şi Resurselor, Politica Industrială a României, în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 648/ 16 X, 2001. 
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a telecomunicaţiilor din România, elaborat de International Trade Center-
UNCTAD/WTO1 şi supus discuţiei la Masa rotundă organizată la Bucureşti la 8-9 
martie 2002. 

3.4. Fragmentarea producţiei şi integrarea în Piaţa unică europeană 
Atât dezintegrarea vechiului sistem industrial, cât şi regenerarea acestuia 

sunt însoţite de două categorii de procese complementare: 

– Fragmentarea (segmentarea) activităţilor productive în faze de 
producţie sau componente fabricate în noi unităţi şi localizate dincolo de 
frontierele naţionale; 

– Integrarea comercială a acestor activităţi prin includerea lor în reţele 
regionale şi globale. 

Acestea au drept consecinţă producerea unor schimbări esenţiale în 
structura şi în dinamica comerţului internaţional. 

Referitor la schimbările în structura comerţului. Se disting două tendinţe 
dominante aflate într-o strânsă legătură: 1) cea mai mare pondere în comerţul 
mondial a început să o formeze bunurile intermediare; 2) bunurile de consum final 
vândute într-o ţară sunt adeseori formate (asamblate) din componente procesate 
în mai multe unităţi situate în mai multe ţări. 

Referitor la dinamica comerţului internaţional. În ultimele decenii, în mod 
aproape constant, fluxurile comerciale internaţionale au cunoscut o creştere mai 
rapidă decât cea a PIB datorită tocmai circulaţiei tot mai intense a bunurilor 
intermediare între ţări pentru a fi procesate sau asamblate şi apoi reexportate sub 
forma de produse finite. Fireşte, prin acest spor important de rulaj comercial între 
ţări nu se creează valoare adăugată în plus pentru a justifica o creştere 
suplimentară a PIB. 

Schimbările produse în structura comerţului mondial determină, la rândul 
lor, modificări nu numai în ce priveşte realizarea unui raport supraunitar dintre 
creşterea volumului fluxurilor comerciale ale ţărilor şi creşterea PIB, de care am 
amintit mai sus, ci şi în ce priveşte profilul sau specializarea diferitelor categorii de 
ţări. Dealtfel, această ultimă chestiune constituie unul dintre subiectele principale 
ale problematicii generale privind integrarea economică şi, totodată, constituie 
miezul discuţiilor în cadrul analizelor privind relaţia dintre fragmentarea 
internaţională a producţiei şi procesul de integrare regională şi globală în condiţiile 
abolirii barierelor politice şi economice dintre ţări. 

În continuare vom căuta răspunsuri la următoarele întrebări: prin ce se 
caracterizează fragmentarea internaţională a producţiei; cât de extinsă este 
fragmentarea şi cum se poate ea măsura; care sunt cauzele şi consecinţele 
fragmentării internaţionale a producţiei şi ce rol joacă comerţul intra-produs în 
noua diviziune internaţională a muncii. 

                                            
1 International Trade Center-UNTCTAD/WTO, Country Export Potential Profile. Information 

Technology of ROMANIA. Background  Paper, Bucharest, Romania, March 8-9, 2002. 
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3.4.1. Principalele caracteristici ale fragmentării 

În multe lucrări empirice fragmentarea internaţională a producţiei se referă 
la două mari categorii de bunuri - intermediare şi componente. Acestea 
contribuie din ce în ce mai mult la sporirea volumului fluxurilor comerciale 
internaţionale. 

Bunurile intermediare reprezintă acea categorie de produse care se află în 
diferite faze de fabricaţie sau grade de prelucrări, ele urmând să fie supuse la noi 
faze de procesări în ţara importatoare. De exemplu, ţesăturile sau stofele sunt 
exportate pentru a fi transformate în confecţii în ţara importatoare. La bunurile 
intermediare caracteristice sunt relaţiile verticale. 

Componentele reprezintă altă categorie de produse (piese, subansamble) , 
care deşi finisate, ele nu pot fi utile ca atare, ci numai atunci când sunt încorporate 
în produse finale alături de alte componente sau subansamble, după anumite 
scheme de asamblare. Produsul final, odată asamblat, poate fi reexportat fie în 
ţările de unde provin componentele, fie în alte ţări. La componente caracteristice 
sunt relaţiile orizontale. 

În noul peisaj economic contemporan al ţărilor, firmele producătoare de 
bunuri intermediare şi de componente – numite firme specializate pe fragmente – 
devin predominante ca număr şi ca pondere în comerţul mondial şi regional. De 
regulă, firmele cu un asemenea profil sunt dependente de firmele mari (companiile 
multinaţionale) – numite dominante. Forma relaţiilor (inclusiv gradul de 
dependenţă) este în funcţie de statutul corporaţiilor, de puterea economică pe 
care le are firma dominantă în raport cu firmele specializate pe fragmente şi de 
obiectivele urmărite. 

a) Relaţiile cerute de drepturile de proprietate ale companiilor 
multinaţionale asupra sucursalelor situate în alte ţări. De cele mai multe 
ori, fragmentarea internaţională a producţiei este asociată cu activităţile 
desfăşurate de companiile multinaţionale în cadrul cărora diferitele faze 
ale producţiei au loc în sucursalele localizate în diferite ţări, iar 
fragmentarea producţiei acesteia conduce la comerţul intra-firmă în 
cadrul companiei multinaţionale; 

b) Relaţii comerciale de procesare în exterior (outward processing trade) 
reprezentând mai mult un sistem de aşa-zisă cărăuşie internaţională 
(international shipments) a bunurilor intermediare în scopul procesării în 
exterior şi reimportării acestora sub formă de bunuri finale după ce au 
fost procesate. Toate operaţiile se execută pe spezele firmei – client, iar 
importul şi exportul produselor intermediare şi finale, de regulă, se 
bucură de un tratament vamal preferenţial, fiind vorba de exporturi 
temporare ale produselor intermediare şi de reimporturi ale produselor 
finale1. Acest sistem mai este cunoscut şi sub denumirea de comerţ în 
sistem lohn; 

                                            
1 Salvatore Baldone et al., op. cit., p. 84-85. 
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c) Relaţii bazate pe alianţă sau parteneriat strategic încheiate între 
companii din ţări diferite care au ca obiect cooperarea cu companiile 
locale pe o gamă largă şi eterogenă de activităţi şi cu forme diverse, în 
special în ramurile cu capital fizic intensiv. În această categorie se 
includ, în primul rând, societăţile mixte (joint ventures) pentru 
exploatarea unor resurse, realizarea unor părţi de produse, a unor 
procesări ori asamblări etc. De asemenea, se include înţelegerile dintre 
firmele străine şi cele locale pentru ofertele de tehnologii şi mărci 
comerciale, precum şi pentru contracte de franciză şi pentru realizarea 
de proiecte fundamentale. Trăsătura principală a acestor forme de relaţii 
constă în faptul că partea de capital (tangibil şi intangibil) deţinută de 
firmele străine în societăţile mixte din această categorie nu aspiră la 
controlul asupra activităţilor1.  

3.4.2. Evaluări globale ale comerţului cu produse intermediare 
şi componente 

Cu toată importanţa crescândă pe care o reprezintă producţia fragmentată 
în comerţul internaţional, prea puţini paşi s-au făcut până în prezent pentru a 
măsura cu suficientă exactitate mărimea sau ponderea acestei categorii de bunuri 
în comerţul exterior al ţărilor sau grupurilor de ţări. Există totuşi anumite încercări 
în acest sens folosind atât statisticile de comerţ exterior disponibile, cât şi unele 
instrumente de calcul deja consacrate utilizate şi în alte diferite analize 
economice. 

În cele ce urmează vom prezenta unele rezultate ale calculelor efectuate 
pentru a evidenţia, sub diferite forme (sume absolute, ponderi, dinamici etc.), 
mărimea sau locul pe care îl deţin bunurile intermediare şi componentele în 
comerţul exterior al României sau în comerţul altor ţări ori în cel mondial.  

La operaţiile de măsurare a volumului privind comerţul cu produse 
intermediare şi cu componente trebuie ţinut seama de înţelesul care li se dau 
acestor categorii: general sau specific, respectiv când ne referim la întregul 
sistem industrial şi când ne referim la anumite ramuri industriale. Pentru a 
determina fluxurile privind schimburile internaţionale cu produse intermediare şi 
componente la nivelul industriei vom recurge la două metode: analiza intra-
industrială şi analiza pe baza datelor din sistemul de clasificare pe mari categorii 
economice (MCE). 

A. Analiza intra-industrie 
Potrivit teoriei comerţului exterior, comerţul intra-industrial (CII) este 

categoria care răspunde mai bine exigenţelor de a exclude din calculele efectuate 
pe fiecare ramură schimburile de produse finale din afara acesteia şi de a le 

                                            
1 Conference on Trade and Development, Partnership and Networking in Science and 

Technology for Development, UN, New York, 2002, p. 5-6; Peter Nunnenkamp, Erich 
Gundlach, Jamuna P. Agarwal, Globalization of Production and Markets, Kieler Studien, 
J:K:B:Mohr, Tûbingen, 1994, p. 27-28. 
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păstra numai pe cele intermediare şi componentele dinăuntrul fiecărei ramuri în 
parte. Deci, analiza CII are în vedere numai fluxurile comerciale internaţionale 
care au loc înăuntrul ramurii. 

Acceptând acest punct de vedere teoretic, în analiza noastră am folosit 
indicele Grubel-Lloyd pentru a măsura ponderea comerţului intra-industrial în 
totalul comerţului României cu Uniunea Europeană, pe grupe de produse (ramuri) 
în patru variante după gradele de agregare respective. La calcularea indicelui 
Grubel-Lloyd ( B ) s-a folosit formula: 
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în care:  
X - exportul; 
M – importul;  
j – ramuri (grupe de produse) = 0,1,…,9; 
i – subgrupele de produse din cadrul ramurii (grupei) j. 

Rezultatele calculelor exprimă evoluţia ponderii comerţului intra-industrial în 
totalul comerţului României cu UE, pe total şi pe grupe de produse, conform 
clasificării standard de comerţ internaţional în perioada 1994-1998.  

În tabelul 3.4 prezentăm rezultatele calculelor efectuate pe baza indicelui 
B din anii 1994 şi 1998 pe cele patru variante de cifre ilustrând gradele de agre-
gare, pe grupa de produse “maşini şi echipamente de transport” şi pe “industrie”. 

Tabelul 3.4 

Ponderea comerţului intra-industrial în totalul comerţului României cu UE, 
pe ramura maşini şi echipamente de transport şi pe industrie 

Variante de calcul pe grade de 
agregare 

Maşini şi echipamente de 
transport 

Industrie 

 1994 1998 1994 1998 
1 cifră 37,7 50,6 52,4 53,5 
2 cifre 36,9 42,9 34,4 34,5 
3 cifre 25,8 33,4 24,7 25,1 
4 cifre 20,2 31,7 17,9 20,4 

Sursa: Calculat pe baza datelor SITC. Indicii calculaţi pe total industrie reprezintă medii ale celor 
9 grupe de produse din nomenclatorul SITC. 

Pentru cititorul interesat în această problemă dăm rezultatele calculelor pe 
toate cele 9 grupe de produse şi pe total industrie, pe cele patru grade de 
agregare în tabelele din anexele 3.2-3.5. 
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În principiu, indicii B calculaţi reprezintă ponderea comerţului cu produse 
fragmentate (intermediare, piese, subansamble etc.) în comerţul exterior al 
României cu UE în cadrul ramurii respective. Mărimea indicilor variază însă în 
mod substanţial în funcţie de gradul de agregare. De exemplu, în 1998 indicele 
comerţului intraindustrial scade de la forma cea mai agregată (cu o cifră) la forma 
cea mai puţin agregată (cu 4 cifre) de la 50,6% la 31,7% la grupa de maşini şi 
echipamente de transport şi de la 53,5% la 20,4% la industrie calculat ca medie a 
ramurilor componente. Deşi mulţi autori recomandă varianta cu 2 sau cu 3 cifre 
totuşi metoda este pusă sub semnul îndoielii asupra virtuţilor acesteia de a 
reflecta realitatea. Aşa cum consemnează Kaminski şi Ng, pe lângă faptul că 
comerţul intra-industrial include comerţul cu produse fragmentate, el cuprinde însă 
şi o porţiune din acel comerţ care prea puţin are de a face cu producţia 
fragmentată. Cu alte cuvinte, el cuprinde şi produse finale care se 
comercializează în cadrul ramurii1. 

B. Analiza pe baza datelor din sistemul de clasificare MCE la nivelul 
industriei 

Potrivit metodologiei de clasificare MCE, se consideră că face parte din 
categoria bunurilor industriale intermediare şi din categoria componentelor toate 
produsele importate şi exportate care sunt destinate ramurilor industriale pentru 
procesare ca ultimă utilizare. Pentru acest caz se folosesc datele statistice 
grupate după aşa - numitele mari categorii economice (MCE)2 care identifică 
unele categorii de produse în clasificarea cu o cifră: alimente şi băuturi, 
aprovizionări industriale, bunuri de capital, echipament de transport, bunuri de 
consum. În clasificarea cu trei cifre se identifică şi următoarele categorii de 
produse: subansamble, piese şi accesorii, precum şi produse de bază destinate 
industriei, produse manufacturate destinate industriei şi alte materiale destinate 
industriei. Dacă vom însuma fluxurile comerciale înregistrate la categoria 
aprovizionări industriale cu cele înregistrate la categoriile de produse menţionate 
după clasificarea cu trei cifre, vom putea aprecia amploarea sau locul pe care îl 
reprezintă bunurile intermediare şi componentele în comerţul exterior al României.  

În acest scop vom folosi datele referitoare la exportul şi importul acestor ca-
tegorii de produse, pe anii 2000 şi 2001, date pe care le prezentăm în tabelul 3.5. 

Tabelul 3.5 

Exportul şi importul de bunuri intermediare şi de componente 
conform clasificării MCE 

 Export Import 
 2000 2001 2000 2001 

Total (mil. USD) 10366,5 11385,0 13054,5 15551,6 
Bunuri intermediare (mil. USD) * 
pentru aprovizionări industriale) 

3999,2 4089,0 5953,8 
 

7121,3 

                                            
1 B. Kaminski and F. Ng, Trade and Production Fragmentation:Central European Economics in 

EU Networks of Production and Marketing, World Bank, December, 2001. 
2 Broad economic categories. 
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 Export Import 
 2000 2001 2000 2001 

Pondere în total (%) 38,6 35,9 45,6 45,8 
Componente (mil. USD) ** 985,7 994,9 1650 1586,6 
Pondere total (%) 9,5 8,7 12,6 10,2 

* În categoria bunuri intermediare au fost incluse: aprovizionări industriale, produse de bază 
destinate (în principal) pentru industrie, produse prelucrate destinate (în principal) pentru 
industrie, şi alte materiale de transport destinate pentru industrie. 

** În categoria componente au fost incluse: subansamble, piese şi accesorii de la categoria 
bunuri de capital şi subansamble, piese şi accesorii de la categoria echipamente de transport. 

Sursa: Buletin statistic de comerţ exterior, nr. 12/2001, Institutul Naţional de Statistică. 

În legătură cu datele cuprinse în tabelul 3.5 se impun câteva comentarii şi 
explicaţii. 

– Pe plan mondial, comerţul cu componente creşte mult mai rapid decât 
comerţul cu bunuri finale manufacturate. Potrivit calculelor efectuate pe 
cele 10 ţări europene candidate la UE, ponderea comerţului exterior cu 
componente al acestora a crescut din 1993 până în 1997 de la 6% la 9% 
la exporturi şi de la 10% la 13% la importuri. După unele estimări, comerţul 
global cu piese şi componente se ridica în 1998 la circa 800 miliarde USD, 
ajungând la o pondere anuală de aproximativ 30% în comerţul mondial cu 
produse manufacturate. 

– Faptul că în România ponderea exporturilor la categoria de bunuri 
intermediare este mai mică cu circa 10 puncte procentuale faţă de 
ponderea importurilor la aceeaşi categorie de bunuri înseamnă că 
industria românească şi-a diminuat potenţialul productiv la producţia 
intermediară material-intensivă, energo-intensivă şi capital –intensivă 
(chimie, petrochimie, produse textile, metalurgie etc.), în favoarea 
importurilor şi a dezvoltării altor ramuri ale industriilor prelucrătoare bazate 
pe consum intensiv de muncă şi tehnologii medii şi înalte; 

– O parte importantă a componentelor, mai ales la importuri (circa 80%) 
revine celor care fac parte din grupa bunurilor de capital, iar partea 
covârşitoare din volumul total al bunurilor intermediare (peste 90%) revine 
produselor pentru aprovizionările industriale sub formă de produse 
prelucrate şi numai 10% sub formă de materii prime. 

O asemenea analiză, deşi necesară, ea devine insuficientă deoarece nu dă 
mai multe informaţii directe despre unele condiţii specifice ale relaţiilor de import şi 
export pe diferite stadii de prelucrare, mai ales pentru producţia segmentată. 
Informaţii mai detaliate pot fi obţinute pe baza unor analize la nivelul ramurilor. 

3.4.3. Determinări directe, analitice pe sectoare ale comerţului cu produse 
intermediare şi componente 

În afară de metodele de analiză menţionate există şi posibilităţi de a face 
estimări directe a producţiei şi a comerţului la nivelul unor ramuri sau sectoare 
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industriale pe baza datelor disponibile în statisticile de comerţ exterior (SITC1 – 
Revăzut 2 şi 3, Codul nomenclatorului combinat – NC etc.) cu clasificările 
existente pe grupe de produse de 3, 4 şi 5 cifre. 

Printre ramurile la care s-au produs schimbările cele mai semnificative în 
modelul de producţie şi de comerţ ca urmare a fragmentării producţiei se numără 
industria textilă şi de îmbrăcăminte, precum şi sectoarele mecanice, electro-
tehnice, electronice şi mobilă. 

A. Reorientări în producţia şi comerţul cu produse textile 
şi de îmbrăcăminte 

Această ramură este caracterizată de unii autori ca un exemplu excelent de 
integrare economică între ţări prin relocalizarea internaţională a producţiei, ea fiind 
acea industrie afectată de acest proces mai mult decât oricare alta. Dar ceea ce 
este important pentru noi este faptul că fragmentarea producţiei şi re localizarea ei 
s-a produs între ţări ale UE şi ţările ECE (printre care şi România), când acestea 
din urmă au fost afectate de o puternică criză economică. Intensificându-se 
concurenţa, ca urmare atât a abolirii barierelor economice, cât şi a salariilor joase 
din ţările ECE (devenite concurente), producătorii din UE de textile şi 
îmbrăcăminte au adoptat ca strategie reducerea costurilor de producţie printr-o 
reorganizare profundă la scară continentală a întregului sistem de producţie. Ei au 
schimbat şi reorientat aproape în întregime dispozitivul productiv al celor două 
categorii de ţări. Pe de o parte, fazele de producţie bazate pe muncă intensivă 
legate de confecţii au fost dislocate din ţările UE şi reorientate către ţările din Estul 
Europei caracterizate prin costuri ale muncii relativ scăzute. Pe de altă parte, 
fazele de producţie bazate pe capital fizic intensiv şi pe muncă de creaţie 
(producţia intermediară, design, accesorii etc.), precum şi fazele care ţin de 
politica comercială şi de strategie (aprovizionare, marketing, distribuţia bunurilor 
finale) au fost păstrate şi dezvoltate în ţările UE.  

În strategia producătorilor din UE a intrat şi cerinţa de a păstra şi dezvolta în 
propriile ţări producţia intermediară de textile, aceasta fiind strâns legată de 
politica agricolă comunitară şi de relaţiile speciale pe care UE le are cu ţările 
producătoare de materii prime textile în baza unor acorduri încheiate cu acestea. 
Toate aceste împrejurări, precum şi avantajul comparativ pe faze de producţie şi 
pe ţări din UE şi din ECE au impus un grad ridicat de fragmentare a producţiei, 
fragmentare care a substituit vechiul sistem integrat de producţie şi a condus la o 
nouă formă de integrare la nivel continental bazată pe operaţii de procesare în 
exterior caracterizată prin export temporar de produse intermediare şi prin 
reimport de produse finale în vederea comercializării lor în ţară sau pe terţe pieţe. 

Ce înseamnă şi ce dimensiuni capătă asemenea sistem vom putea vedea 
din datele pe care le prezentăm pentru cele mai active trei ţări din UE în practica 
comerţului cu procesare în exterior. În tabelul 3.6 sunt ilustrate date care 
înfăţişează exporturile temporare de textile şi confecţii efectuate de Germania, 
Danemarca şi Italia în ECE şi reimporturile de textile şi confecţii din ECE efectuate 
de cele trei ţări ale UE. 

                                            
1 SITC – Standard International Trade Classification. 
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Tabelul 3. 6 

Comerţul unor ţări din UE cu procesare în exterior (în ECE) şi ponderea 
acestuia faţă de producţia internă a ţărilor din UE 

 Valori medii anuale 
(milioane ECU) 

Ponderi medii peste 
producţia internă (%) 

 1988-90 1991-93 1994-96 1988-90 1991-93 1994-96 
Exporturi temporare 
Germania T 960,0 1607,4 2316,5 4,9

 
8,2 

 
14,2 

                C 142,0 243,2 376,6 1,0 1,6 2,5 
Danemarca T 115,5 166,2 218,4 4,7 6,3 7,5 
                   C 17,1 31,3 43,5 1,9 3,1 4,3 
Italia T 16,6 9,0 254,2 0,0 0,2 0,7 
        C 3,9 31,2 133,7 0,0 0,2 0,7 
Reimporturi  
Germania T 23,4 51,1 104,1 0,1

 
0,2 

 
0,7 

                C 1532,3 2545,8 3549,5 10,8 16,3 24,1 
Danemarca T 0,3 0,7 1,9 0,0 0,0 0,1 
                   C 182,3 277,7 428,9 20,4 28,0 42,2 
Italia T 1,2 3,9 29,1 9,0 0,0 0,1 
        C 19,8 123,7 450,9 0,1 0,6 2,3 

Notă: T – Textile; C – Confecţii. 

 Sursa: S. Baldone, F. Sdogati, L. Tajoli, Patterns and Determinants of International Fragmen-
tation of Production: Evidence from Outward Processing Trade the EU and Central 
Eastern European Countries, in Weltwirtschaftliches Archiv, 2001, vol. 137 (1). 

La toate cele trei ţări volumul exporturilor de textile este covârşitor mai mare 
în raport cu cel al confecţiilor, în timp ce în cazul reimporturilor situaţia se prezintă 
invers. Aproximativ aceleaşi proporţii se păstrează şi în ce priveşte ponderile 
medii consemnate în tabel. În fond ponderile la reimporturile de confecţii 
reprezintă producţii suplimentare de confecţii realizate în străinătate la costuri mai 
mici decât cele realizate în propria ţară. 

Acum să privim lucrurile din perspectiva României care importă temporar o 
bună parte din ţesături pentru a le transforma în confecţii şi pe care trebuie să le 
reexporte în ţările din care s-au importat ţesăturile respective. Dealtfel trebuie 
amintit că România îşi dezvoltase deja încă din deceniile anterioare o puternică 
industrie textilă şi de confecţii cu ciclurile de fabricaţie complete (integrate). Ea era 
bazată în cea mai mare parte pe importul de materii prime în special bumbac şi 
parţial lână de calitate superioară. O dată cu schimbările intervenite pe plan 
naţional şi regional, în această ramură, faţă de alte industrii, s-au produs cele mai 
profunde şi mai rapide schimbări constând în: privatizarea prin fragmentarea 
activităţilor şi penetrarea celor mai viabile firme în reţelele europene, paralel cu 
eliminarea celor necompetitive (în special a celor intermediare) sau care nu-şi 
găseau locul potrivit în reţelele europene şi nu intrau în schemele strategice ale 
producătorilor din ţările UE. Pe de o parte, au fost sacrificate activităţile pentru 
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producţia intermediară (filaturi, ţesătorii, tratamente etc.), iar pe de altă parte, au 
fost puternic dezvoltate activităţile pentru producţia finală – confecţii şi tricotaje. 
Întreaga ramură a livrat la export, în anul 2001, produse în valoare de 2979,2 
milioane de USD, din care, numai ţărilor UE 2712,6 milioane de USD, adică 91% 
din exportul acestei ramuri. Cea mai mare parte a producţiei de îmbrăcăminte 
destinată UE a fost absorbită de: Italia (38%), Germania (28%), Marea Britanie 
(13%) şi Franţa (11%). 

Dintre toate activităţile industriale din România, cele legate de ramura 
industriei textile şi confecţiilor sunt cele mai integrate în cadrul economiei Uniunii 
Europene. Faptul s-a datorat, în bună parte, oportunităţilor pentru producătorii 
europeni de a reduce costurile de producţie prin executarea în România ca şi în 
alte ţări din zonă cu costuri foarte reduse a acelor operaţii care consumă un volum 
mare de muncă. Dacă acestea ar fi fost executate în ţările europene respective 
produsele finale oferite pieţelor interne şi externe ar fi ajuns la costuri mult mai 
ridicate. 

Pentru România soluţia pare avantajoasă, în primul rând, pentru că ea oferă 
posibilităţi de regenerare a acelor activităţi industriale în care au existat baza 
materială şi tradiţia necesară, iar în al doilea rând, pentru că ea oferă posibilitatea 
utilizării forţei de muncă disponibilizată din alte ramuri. Ea poate şi trebuie 
acceptată doar atât timp cât nu există alte alternative de dezvoltare, deci doar ca 
o soluţie provizorie întrucât această ramură, alături de cea de pielărie şi 
încălţăminte, se află pe locul cel mai scăzut în ierarhia activităţilor din punctul de 
vedere al valorii adăugate pe salariat. De exemplu, dacă activităţile din ramura 
pielărie şi încălţăminte au valoarea 1, cele din ramura confecţii din textile, blănuri 
şi piele au valoarea 1,14, cele din ramura echipamente, aparate de radio, 
televiziune şi comunicaţii au valoarea 5,89, iar activităţile din sectorul mijloace ale 
tehnicii de calcul şi de birou au valoarea 11,15. 

Desigur, valoarea adăugată pe salariat ar putea creşte chiar şi în această 
ramură prin creşterea productivităţii muncii şi prin ameliorarea sau schimbarea 
poziţiei firmelor româneşti în cadrul reţelei europene prin participarea sau chiar 
preluarea unor operaţii sau funcţii în ce priveşte munca de creaţie (design, 
cercetare), marketing, aprovizionare şi distribuţie. 

B. Comerţul cu componente în ţările din Europa Centrală şi de Est 
(ECE 10)1 candidate la UE 

Ramurile în care s-a produs un proces rapid de fragmentare şi în care 
firmele restructurate devin parte a reţelelor internaţionale de producţie şi distribuţie 
sunt cele mecanice, electrotehnice, electronice şi mobila. Ele trec de la funcţia de 
a furniza produse şi servicii pieţelor locale mici la aceea de a furniza componente 
în mod sistematic firmelor mari din străinătate şi pieţelor externe. 

Aici fragmentarea şi integrarea în reţeaua internaţională de producţie şi de 

                                            
1 În grupul acestor ţări sunt incluse: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

România, Slovacia,  Slovenia, Ungaria. 
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distribuţie sunt legate atât de costurile scăzute ale muncii, cât şi de alte criterii şi 
avantaje cum sunt competenţa tehnologică, asigurarea calităţii producţiei şi 
serviciilor, calitatea managementului ş. a. Procesul de fragmentare şi de integrare 
internaţională a producţiei şi distribuţiei din domeniile de activitate menţionate s-a 
extins în mod deosebit şi în ţările ECE-10. El (procesul de fragmentare) cuprinde 
un număr mare de unităţi specializate în producţia unor piese sau componente 
care concură la realizarea unor produse finale (automobilul, computerul, copiatorul 
ş.a.), unora dintre firmele localizate în aceste ţări revenindu-le rolul de asamblare. 
Aici este vorba de aşa-numita diviziune a muncii sau de specializarea intra-produs 
a firmelor situate în diferite ţări, inclusiv a celor situate în ţările ECE-10. 

Majoritatea analizelor subliniază că extinderea rapidă a fragmentării 
internaţionale a producţiei de piese şi componente şi de produse intermediare din 
ţările ECE-10 şi a integrării acestora în reţelele industriale şi de distribuţie ale UE 
a constituit şi constituie motorul regenerării şi dezvoltării sistemului industrial al 
acestor ţări în noile condiţii ale tehnologiei şi ale globalizării. În tabelul 3.7 redăm 
structura exporturilor şi importurilor ţărilor ECE-10 în care se evidenţiază 
ponderea pieselor şi componentelor şi a bunurilor intermediare în exportul şi 
importul total de bunuri. 

Tabelul 3.7 

Structura exporturilor şi importurilor ECE-10 în anii 1993 şi 1997 
(în milioane de USD şi în %) 

 Exportul  
(mil. USD) 

Pondere 
(în %) 

Importul  
(mil. USD) 

Pondere 
(în %) 

 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 
Total bunuri din care: 49377 94234 100 100 56713 124477 100 100 
Piese şi componente 2789 8823 6 9 5823 16520 10 13 
Produse intermediare 28390 58589 57 62 34016 78341 60 63 
Produse manufacturate 35773 73688 72 78 44793 95560 79 77 

Sursa: B. Kaminski and F. Ng, Trade and Production Fragmentation: Central European 
Economies in EU Networks of Production and Marketing, World Bank, December, 2001. 

Dacă la produsele manufacturate şi la cele intermediare exporturile şi 
importurile aproape s-au dublat, în intervalul 1993-1997, volumul comerţului la 
componente, în acelaşi interval de timp, a crescut aproape de trei ori, de la 8611 
milioane USD la 25343 milioane USD, iar ponderea acestora în totalul comerţului 
cu produse manufacturate a crescut de la 10,7% la 15%. 

Importurile şi exporturile de componente ale ţărilor ECE-10 se concentrează 
pe câteva categorii de produse, cum sunt: piese şi accesorii pentru vehicule cu 
motoare, piese şi accesorii pentru echipamente de telecomunicaţii, piese pentru 
echipamente de comutare, piese şi accesorii pentru maşini de calcul şi de birou şi 
piese pentru motoare cu piston. 

Toate aceste cinci categorii de produse au reprezentat 57% din totalul 
exportului şi 74% din totalul importului de componente efectuate în 1998. 
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Calculând pe fiecare categorie de produse partea ce revine importului de 
componente în valoarea lor totală, ne putem da mai bine seama cât de 
fragmentată este producţia la fiecare produs în parte şi cât de adâncă este 
diviziunea internaţională a muncii la nivelul produselor. Tocmai de aceea în tabelul 
3.8 prezentăm valoarea importului de componente şi ponderea pe care o are 
importul de componente în valoarea diferitelor grupuri de produse (din domeniul 
maşinilor, echipamentelor, produselor electronice şi electrotehnice etc.) în anii 
1993 şi 1998 în ţările ECE. 

Tabelul 3. 8 

Valoarea importurilor de componente şi ponderea acestora în valoarea 
grupelor de produse, în 1993 şi 1998 (în mil. USD şi %) 

Grupa 
SITC 
Rev 

 Importul de 
componente  

(mil. USD) 

Ponderea importurilor de 
componente în valoarea 

grupelor de produse 
  mil. USD % (%) 
  1993 1998 1998 

1993 
1993 1998 

71 Echipamente pentru producţia de 
electricitate 

307 1520 495 39,0 40,7 

72 Maşini speciale 573 1206 210 18,5 19,7 
73 Maşini de prelucrat metale 127 227 178 19,3 17,3 
74 Maşini universale 562 1303 232 16,1 15,7 
75 Maşini şi echipamente de birou  61,9 2004 324 37,9 47,8 
76 Echipamente de telecomunicaţii 1256 4077 325 78,6 83,9 
77 Maşini electrice 892 3182 356 28,6 30,3 
78 Vehicule rutiere 1205 5177 429 23,4 39,2 
79 Alte echipamente de transport 116 372 321 17,1 30,8 
8 Alte industrii manufacturiere 166 633 381 2,2 3,9 
 Total componente 5823 19702 338 20,9 28,4 

Sursa: B. Kaminski, F. Ng, op. cit.,14. 

În perioada analizată se observă o creştere importantă a importului de 
componente, de 3,38 ori, şi cu deosebire la grupele de produse: echipamente 
pentru producţia de electricitate (4,95 ori) şi vehicule rutiere (4,29 ori), în special 
în scopul ridicării performanţei şi gradului lor de competitivitate. De asemenea, ies 
în evidenţă, prin ponderea foarte ridicată a importurilor de componente, grupele 
de produse: echipamente de telecomunicaţii (83,9%), maşini şi echipamente de 
birou (47,8%), echipamente pentru producţia de electricitate (40,7%) şi vehicule 
rutiere (39,2%). Aceste ponderi ridicate trebuie puse pe seama modernizării 
ramurilor şi ridicării competitivităţii produselor în care sunt încorporate 
componentele respective. 

Ţările ECE-10 importă mai multe componente decât exportă. În 1998 
importurile au fost mai mari decât exporturile la această categorie de produse cu 
66% reprezentând un deficit în sumă absolută de 7826 milioane USD. De 
asemenea în România există un deficit cronic la toate categoriile componente, cu 
un accent deosebit la cele din domeniul tehnologiei informaţiei şi 
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telecomunicaţiilor. De exemplu în anii 1997-2000 importurile de componente 
electronice (inclusiv semiconductori) au fost de 2-3 ori mai mari decât exporturile. 

Situaţia generală privind raportul dintre importuri şi exporturi nu pare deloc 
surprinzătoare. Ea este oarecum asemănătoare cu cea din industria textilă şi 
îmbrăcăminte. Marile companii multinaţionale, precum şi societăţile mixte (joint 
ventures) care operează puternic în domeniul acestor activităţi din ţările ECE-10 
îşi creează şi îşi dezvoltă reţele de producţie şi de distribuţie după criteriile 
minimizării costurilor de producţie şi a celor de tranzacţie şi asigurării calităţii 
înalte a produselor. Prin fragmentarea producţiei la nivel regional şi planetar şi 
prin comerţ regional fără bariere fiecare ţară se adaptează acestor strategii oferind 
sau creând condiţii favorabile pentru anumite categorii de activităţi. Ţinând seama 
că tehnologiile, cercetările şi competenţele tehnologice pentru cele mai sofisticate 
componente – mai ales cele din industria electronică – sunt concentrate în ţările 
cele mai dezvoltate, acestea îşi păstrează privilegiile de a produce şi exporta 
asemenea componente. Ţărilor cu mai puţină experienţă în domeniu în noul 
context al diviziunii muncii intra-produs, le revine rolul fie de a produce şi exporta 
componente şi subansamble cu tehnologii mai puţin sofisticate, fie de a asambla 
produsele finale pe baza importului de componente din ţările dezvoltate şi a celor 
produse în ţară. 

De exemplu, în România cele mai multe importuri de componente ale 
tehnologiei informaţiei şi telecomunicaţiilor sunt făcute pe bază de contracte de 
manufacturare de către companii multinaţionale care operează în România 
(Solectron, Intrarom, Siemens, CIT Alcatel, Flamingo Computers etc.). Aceste 
firme importă componente fie pentru asamblarea lor în bunuri finale pe care le 
exportă (computere personale, echipamente de comutare televizoare color, 
echipamente pentru dezvoltarea infrastructurilor de telecomunicaţii fixe şi mobile 
şi de Internet), fie pentru echiparea electronică a unei game largi de produse din 
alte ramuri (mobilă, maşini de bucătărie, aparate frigorifice, maşini şi echipamente 
industriale etc.) în scopul îmbunătăţirii performanţelor şi competitivităţii acestora. 

Prin aceste categorii de activităţi România (ca şi celelalte ţări ECE-10) îşi 
pune în valoare resursele şi condiţiile de care dispune de forţă de muncă 
calificată, de un sistem bine organizat de formare profesională a noilor 
contingente, de costuri relativ scăzute ale forţei de muncă, perspectiva de a oferi 
avantajele pieţei unice europene, precum şi siguranţa umbrelei NATO. 

Comerţul ţărilor ECE-10 cu componente, mai mult decât cel cu alte bunuri, 
s-a concentrat pe relaţia Uniunea Europeană. Pe ansamblu, ponderea importurilor 
şi exporturilor cu componente ale ţărilor ECE-10 în UE este sensibil mai mare 
decât ponderea importurilor şi exporturilor de bunuri sau de bunuri manufacturate. 
Ceea ce este deosebit de semnificativ pentru integrarea economică este faptul că 
asemenea ponderi se află în creştere: cea a exporturilor în UE, de la 71,1% în 
1993 la 79,4% în 1998, iar cea a importurilor din UE, de la 75,6% în 1993 la 
81,8% în 19981. Germania este cel mai important partener comercial al ţărilor 

                                            
1 În 1998, România deţinea ponderi mai mici în relaţiile cu UE, respectiv 60,8% la export şi 

58,4% la import. Relansarea dezvoltării ţării din ultimii ani a unor ramuri ale industriei 
prelucrătoare  (aşa cum s-a arătat mai sus) va fi în măsură să sporească aceste ponderi. 
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ECE-10 în materie de componente. Ea absoarbe circa 50% din exporturile ţărilor 
ECE-10 şi livrează acestor ţări circa 40% din totalul importurilor lor de 
componente. 

Dezvoltarea producţiei şi a comerţului internaţional cu componente nu se 
desfăşoară în mod haotic. Cea mai mare parte a unităţilor implicate în aceste 
activităţi intră în reţele internaţionale de producţie şi de distribuţie fie prin 
companiile multinaţionale-mamă, fie pe bază de contracte comerciale, prin 
asocieri etc. 

În prima variantă se realizează integrarea verticală, iar în cea de-a doua 
variantă integrarea orizontală pe bază de aranjamente de cooperare sau 
contractuale temporare cu marile firme care operează pe piaţa mondială de 
producţie sau cu marile lanţuri de desfacere. Ambele cazuri oferă cadrul favorabil 
necesar de a realiza diviziunea muncii internaţională intra-produs prin legături 
durabile comerciale, tehnologice, financiare. Aşa cum precizează Kaminski şi Ng, 
reţelele discutate acoperă cea mai mare parte a comerţului cu componente dintre 
ţările ECE-10 şi UE. Mai precis, potrivit estimărilor, ponderea componentelor 
acoperite prin aceste reţele în totalul exporturilor de componente a însumat 61% 
în 1998, iar cea în totalul importurilor de componente din UE a fost de 58%. 

Participarea ţărilor ECE-10 pe un front tot mai larg şi mai adânc la 
diviziunea muncii intra-produs organizat în cadrul UE constituie semnele cele mai 
sigure asupra progresului în restructurarea industrială a acestor ţări şi asupra 
comerţului şi a industriilor. Acest lucru pare să sugereze – subliniază Kaminski şi 
Ng – că ţările ECE-10 au intrat în aceeaşi barcă cu UE în ce priveşte 
desfăşurarea modelului comercial în cadrul reţelelor discutate şi a comerţului cu 
piese şi componente1. Nu trebuie eludată însă problema diferenţelor imense dintre 
ţările ECE-10 în ce priveşte extinderea noii diviziuni a muncii indusă de 
fragmentarea producţiei în context european. Din păcate România ocupă un loc 
nefavorabil din acest punct de vedere în ierarhia celor 10 ţări ECE analizate, nu 
atât din cauza greutăţilor întâmpinate de întârzierea transformărilor, ci mai 
degrabă din neînţelegerea importanţei pe care o are fragmentarea sistemului 
productiv ca singură cale de regenerare şi modernizare a sistemului industrial în 
noile condiţii. A susţine astăzi ideea de a fabrica produse finale prin forţe proprii 
fără a pătrunde adânc în reţelele de producţie şi de distribuţie europene şi 
mondiale, fără o largă cooperare internaţională rămâne o pură utopie. 

                                            
1 B. Kaminski, F. Ng, op. cit., p. 50. 
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Addenda 

REGENERAREA ŞI DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂŢILOR PRIVIND TEHNOLOGIA 

INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR 

 - Studiu de caz - 

 România se numără printre ţările care şi-a dezvoltat de timpuriu industria 
de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor. Încă de la sfârşitul anilor ‘50 şi 
începutul anilor ‘60 în România s-au construit primele calculatoare, s-a fabricat o 
gamă tot mai largă de componente, echipamente de telecomunicaţii, produse 
electronice de consum, sisteme de calcul, sisteme automate etc. Întreprinderile de 
stat din acest sector foloseau un număr de peste 75.000 muncitori la care se mai 
adaugă un important număr de specialişti cu înaltă calificare, precum şi cercetători 
care lucrau în institute de cercetări performante. 

 Totuşi, această industrie, poate mai mult decât altele, a suferit de pe urma 
izolării impuse de COCOM (Coordinating Commitee for Multilateral Export 
Controls) care a blocat exportul multor produse din acest domeniu către România 
din cauza embargoului impus grupului de ţări comuniste. Apoi, ea a suferit de pe 
urma recesiunii din perioada tranziţiei de când forţele pieţei au început să opereze 
şi cărora firmele autohtone nu au fost capabile să facă faţă concurenţei din partea 
marilor firme străine sau a societăţilor mixte create pe parcurs. 

 Multe firme din sectorul tehnologiei informaţiei au fost transformate prin 
divizarea lor în entităţi mai mici. Altele au supravieţuit prin vânzarea spaţiilor 
pentru activităţi de manufacturare către companii străine. Întrucât piaţa internă 
este prea mică, multe firme autohtone au intrat în alianţă cu firme străine care au 
ca obiectiv principal exportul produselor folosind avantajele şi oportunităţile 
existente în România. Dintre cele 224 de firme producătoare de soft, ca şi cele 
3408 de firme producătoare de produse pentru telecomunicaţii, componente 
electronice, furnizori de servicii de Internet etc. un număr relativ redus de firme se 
află în fruntea clasamentelor, şi anume cele care au cel mai înalt potenţial de 
export. Acestea sunt menţionate în tabelul 3.1 add.  

În acest sector sunt predominante firmele mici. De exemplu, 76% din 
numărul firmelor existente în domeniul tehnologiei informaţiei deţin mai puţin de 
10 salariaţi, 14% deţin între 11-50 salariaţi, 8% au între 50 şi 100 de salariaţi şi 
numai 2% din numărul acestora au peste 100 de salariaţi1. 

                                            
1 Printre firmele importante din această grupă se numără Solectron, Flamingo ş.a. De exemplu, 

firma Solectron, cu peste 5000 de angajaţi are un profil de producţie complex: subsisteme 
pentru echipamente reţea, telefoane mobile, servere, computere personale şi periferice pentru 
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Tabelul 3.1 add.  

Firme aflate în fruntea clasamentelor după importanţa lor, 
clasificate pe domenii de activităţi 

Soft pentru 
calculatoare 

Tehnologia Infor-
maţiei pentru hard 

Telecomunicaţii Componente 
electronice 

Furnizori de servicii
pentru Internet 

Infopuls Flamingo Ericsson, România Isratech  
Softwin 
Consulting 

Omnilogic Electromagnetica NEI, Bucureşti Softwin 

CAD srl.  Intrarom Top 9 + Geo 
Strategies 

Software ITC  Solectron Băneasa, Bucureşti Euro, web 
CST 
Cornersoft 
Technologies 

  
CIT Alcatel 

 
Microelectronica 

 
Soft net 

Ubi Soft 
Entertainment 

   Mensa 

Sursa: International Trade Centre UNCTAD/WTO, Information Technology. Country Profile – 
Export Potential Romania, Bucureşti, 2002. 

Chiar în condiţiile când pe piaţa mondială din acest domeniu s-a resimţit o 
anumită contracţie, producţia sectorului tehnologiei informaţiei şi a 
telecomunicaţiilor din România a cunoscut o creştere însemnată, aşa cum se 
poate observa din datele conţinute în tabelul 3.2 add.  

Tabelul 3.2 add. 

 Producţia industriei de tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor 
(milioane USD) 

Sectorul de producţie 1997 1998 1999 2000 2001* 
Mijloace pentru procesarea  
electronică a datelor (hard) 225 198 218

 
400 

 
460 

Semiconductori 7 13 14 15 16 
Telecomunicaţii 407 510 440 515 570 
Alte componente/subansamble 429 531 402 632 711 
Echipamente de birou 14 17 15 16 24 

                                                                                                                   
computere. Flamingo se numără printre firmele autohtone de mare succes, născută din 
iniţiativa privată. Începându-şi activitatea de distribuitor de computere, în scurt timp, firma 
Flamingo a devenit cunoscută la nivel regional cu un profil de producţie mixt, cu un grad ridicat 
de competitivitate şi cu un înalt dinamism reflectat în creşterea rapidă a venitului: de la 3 mil. 
USD în 1995, la 30 mil. USD în 2000 şi la 52 mil. USD în prezent (2002). În cadrul reţelelor cu 
o largă răspândire în teritoriu, firma a organizat o unitate pentru asamblarea computerelor 
personale, amplasată în zona liberă Giurgiu unde se bucură de însemnate facilităţi fiscale. A 
organizat canale de distribuţie în ţară şi în afara ţării sub formă de filiale. Elementele cheie 
care asigură succesul acestei firme, ca şi a altora, constau în capacitatea de a genera o 
strategie consistentă pe piaţă, o politică financiară strânsă bazată pe profitul reinvestit, pe 
susţinerea creşterii  capitalului de lucru, precum şi atenţia deosebită îndreptată asupra 
dezvoltării şi punerii în valoare a resurselor umane. 
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Sectorul de producţie 1997 1998 1999 2000 2001* 
Instrumente ştiinţifice & control şi echipamente 
de măsurat 88 81 81

 
122 

 
132 

Soft şi servicii 50 60 100 150 200 
Total 1220 1410 1270 1850 2113 

* Estimări. 

Sursa: Internation Trade Centre UNCTAD/WTO, Information Technology, p. 58. 

Producţia ramurii a cunoscut o creştere cu 45,6% în 2000 faţă de anul 
precedent şi cu 14,2% în 2001 faţă de anul anterior. de remarcat că producţia de 
hard şi cea de soft au crescut de peste două ori în 2001 faţă de 1999. 

 Potenţialul productiv al diverselor sectoare este în creştere rapidă care se 
datoreşte, în cea mai mare parte, firmelor mai importante din sector, cum sunt 
Solectron, Intrarom, Flamingo, Siemens, Ericsson, Softwin, Siveco ş.a. acestea 
reprezentând companii cu capital autohton, companii cu capital mixt ori filiale ale 
unor firme multinaţionale. 

 Din lista produselor şi a activităţilor dezvoltate până în prezent rezultă că 
industria tehnologiei informaţiei şi a telecomunicaţiilor din România este pe cale 
de a deveni un sistem complex şi competitiv. Acestuia îi lipseşte însă un important 
pilon de susţinere, acela privind producţia de semiconductori şi componente 
electronice. Suplinirea acestei lipse se face prin importuri în cantităţi foarte mari. 

 Dacă vom pune în balanţă, pe de o parte, cererea foarte mare de produse 
şi servicii de tehnologie a informaţiei pe care o implică nevoia de modernizare pe 
baza informatizării întregii economii şi societăţii româneşti, iar pe de altă parte, 
posibilităţile limitate pe care le are industria românească de a oferi mijloacele 
tehnice reale necesare şi mijloacele financiare interne vom putea găsi explicaţii 
plauzibile la procesele privind: a) intensificarea schimburilor economice ale 
României cu alte ţări în acest domeniu; b) punerea în valoare a capacităţilor 
profesionale şi a altor resurse naţionale pentru dezvoltarea prioritară a acestui 
sector, inclusiv pentru ridicarea competitivităţii sale. 

Comerţul internaţional al României cu produse aparţinând tehnologiei 
informaţiei şi a telecomunicaţiilor a crescut de la suma de 1,44 miliarde de USD în 
1999 la 2,308 miliarde de USD în 2000 adică cu 60%. Importurile majore ale 
României au rămas cele din domeniul tehnologiei informaţiei, care au menirea de 
a contribui la reînnoirea tehnologică a întreprinderilor şi la informatizarea 
economiei, administraţiei publice şi societăţii (computerizarea, telefonia mobilă, 
servicii Internet etc.)1. 

Semnul cel mai semnificativ potrivit căruia industria tehnologiei informaţiei şi 
a telecomunicaţiilor are şansa să se dezvolte rapid şi în strânsă legătură cu 
cerinţele pieţei este arătat şi, în mare parte, determinat de creşterea rapidă şi 

                                            
1 Creşterea masivă a importurilor a provocat un deficit în balanţa comercială de 1,054 miliarde 

de USD, ceea ce a reprezentat 39,2% din totalul deficitului comercial al ţării din anul 2000. 
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diversificarea exporturilor de produse şi servicii. Aceste exporturi, deşi relativ 
reduse ca volum, au cunoscut totuşi creşteri spectaculoase: de la 147 mil. USD în 
1997 la 373 mil. USD în 1999 şi la 630,6 mil. USD în 2000. 

 Printre produsele cele mai importante ce face obiectul exportului se numără 
echipamentele de procesare electronică a datelor, echipamentele de 
telecomunicaţii şi alte componente dintre care: subsisteme pentru echipamente de 
reţele, telefoane mobile, echipamente de telecomunicaţii, servere, computere 
personale şi periferice. Unităţile economice ofertante de produse şi servicii pentru 
export sunt în special firmele Solectron, Intrarom, Siemens, Flamingo, Siveco, 
Alcatel ş.a.  

Rezultatele pozitive obţinute în ridicarea calităţii produselor şi existenţa în 
sectorul tehnologiei informaţiei a unor firme performante au făcut posibilă 
extinderea exportului în cea mai mare parte în ţările europene dezvoltate – 
Germania, Regatul Unit, Austria, Franţa1.  

 Sectorul tehnologia informaţiei şi a telecomunicaţiilor din România dispune 
de un potenţial remarcabil de dezvoltare şi îndeseobi de extinderea exportului. 
Dintr-o analiză de tip SWOT asupra acestei ramuri rezultă că ea dispune de acele 
avantaje şi oportunităţi care îi pot asigura un grad ridicat de competitivitate pe 
piaţa europeană. Printre avantajele mai importante menţionăm: calificarea înaltă a 
resurselor umane şi cost redus al acestora; sistem de educaţie bine dezvoltat care 
produce anual 5000 absolvenţi de învăţământ universitar în tehnologia informaţiei 
şi 2000 în alte discipline înrudite: în industria de soft sunt ocupaţi peste 25000 de 
specialişti; prezenţa în România a companiilor producătoare de tehnologii ale 
informaţiei din SUA şi Europa.  

 În acelaşi timp, piaţa românească oferă operatorilor din domeniul 
tehnologiei şi informaţiei şi a telecomunicaţiilor mari oportunităţi pentru 
introducerea şi extinderea electronizării tuturor activităţilor – comerţ, industrie, 
transporturi, administraţie, educaţie, sănătate etc., precum şi pentru strângerea 
legăturilor cu unităţile de cercetare, dezvoltare, inovare.  

Industria de tehnologia informaţiei din România este strâns legată de noua 
tehnologie adusă la zi prin intermediul companiilor din ţările dezvoltate care 
operează în România atrase de avantajul mâinii de lucru înalt calificate şi ieftine 
oferite de absolvenţii universităţilor politehnice din marile centre universitare – 
Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara şi de alte avantaje şi oportunităţi pe care le-am 
menţionat mai sus. Se consideră că în Bucureşti s-a format deja un cluster 
industrial de softuri format din peste 1000 de servicii şi de companii producătoare 
de soft, din peste 5000 de servicii şi companii de harduri şi de companii de 
telecomunicaţii, din 10 asociaţii profesionale specializate şi trei asociaţii 

                                            
1 Exemple de ţări în care se exportă produse româneşti: semiconductorii s-au exportat în Italia şi 

Germania; echipamente de procesare electronică a datelor s-au exportat în Regatul Unit, 
Ungaria şi Italia; echipamente de birou s-au exportat în special în Grecia; produsele de 
telecomunicaţii s-au exportat în Grecia, Franţa şi Regatul Unit; alte componente s-au exportat 
în principal în Germania, Austria, Franţa, Ungaria, Siria şi Italia.    
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comerciale, toate acestea creând o sinergie de grup care îi potenţează 
competitivitatea şi atractivitatea pentru noi investiţii. 

 Ca stadiu de dezvoltare, industria de tehnologia informaţiei şi 
telecomunicaţiilor din România este comparabilă cu cea din Rusia, Ungaria, 
Polonia şi Cehia. Totuşi, această industrie şi, în primul rând, cea de soft are 
posibilităţi de dezvoltare deosebite ţinând seama de înclinaţia şi talentul românilor 
pentru matematică şi pentru abstracţiuni, de sistemul de organizare a educaţiei, 
de înclinaţia de a învăţa limbi străine, precum şi de poziţia strategică a României 
în Europa şi în zonă. Problema este de a pune în valoare aceste posibilităţi şi de a 
le fructifica la maxim. 

 Potrivit unui scenariu de dezvoltare a acestui sector pe termen mediu bazat 
pe consultări cu majoritatea operatorilor naţionali şi internaţionali de pe piaţa 
românească în domeniul informaţiei, România ar trebui să aspire la situaţia de a 
deveni “Centrul Internet” pentru Regiunea Mării Negre. În acest context industria 
de tehnologia informaţiei românească ar urma să fie principalul ofertant regional 
de servicii de Internet, ea specializându-se în producţia de soft şi de hard 
(manufacturare pe bază de contract) după mecanismul avantajului competitiv. 



 

Capitolul 4 

POLITICI INDUSTRIALE ALTERNATIVE 
ŞI EXPERIENŢE EUROPENE*  

 

Setul de acţiuni guvernamentale care privesc industria formează politicile 
industriale. Acest set nu este uniform în toate ţările. Diferenţierile se produc în 
funcţie de mai mulţi factori cum sunt: structura instituţională, ideologia dominantă, 
comportamentul agenţilor economici şi al instituţiilor etc. Acţiunile pot fi clasificate 
după diferite criterii, iar opţiunea pentru un anumit tip de politici industriale poate 
produce efecte dintre cele mai surprinzătoare. 

Problema este de a alege acel tip de politică industrială care să 
corespundă, pe de o parte, condiţiilor economice şi sociale reale ale ţării şi, pe de 
altă parte, necesităţilor de dezvoltare rapidă a economiei României în scopul de a 
restrânge decalajul ce o desparte de ţările avansate şi a accelera procesele de 
aderare şi de integrare în UE . 

4.1. Definiri şi clasificări ale politicilor industriale  
Politica industrială este definită prin intervenţia guvernamentală de a 

promova dezvoltarea şi restructurarea industriei şi de a ridica eficienţa acesteia. 

Spre deosebire de economiile cu planificare centralizată, unde intervenţiile 
guvernamentale în scopurile menţionate, practic, nu au limite, în economiile cu 
piaţă liberă intervenţiile guvernamentale trebuie strict delimitate. Ele (intervenţiile) 
se exercită numai dincolo de ceea ce nu pot face şi realiza pieţele. Deci, politica 
industrială în noile condiţii se rezumă doar la acele acţiuni care ies din sfera de 
posibilităţi pe care le au pieţele interne şi internaţionale în legătură cu alocarea 
eficientă a resurselor şi cu dezvoltarea economică şi socială. Dacă în realitate ar 
exista pieţe perfecte fără neajunsuri nu ar mai fi nevoie de intervenţii pentru 
îmbunătăţirea funcţionării lor, economia respectivă ar avea un regim de 
funcţionare automat, iar alocarea resurselor între activităţile economice, prin 
semnalele date de preţuri, ar fi optimă. Ca atare, politica industrială ar deveni nu 
numai superfluă, ci şi dăunătoare întrucât ar încălca principiul optimului.  

Cercetările efectuate până în prezent au arătat însă că nicăieri în lume, nici 
chiar în cele mai dezvoltate ţări, nu există asemenea pieţe perfecte care să 
scutească guvernele de a formula politici industriale. Mai mult, în ţările mai puţin 
dezvoltate, precum şi în cele aflate în tranziţie există anumite domenii în care 
pieţele ori nu sunt încă formate ori sunt încă nefuncţionale (pieţele de capital, 
funciare, forţei de muncă etc.). 

                                            
* Extras din studiul Politici industriale alternative. Piaţa şi integrarea în Uniunea Europeană, 

publicat în “Oeconomica”, nr. 2/2001, p. 11-46. 
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În ambele categorii de ţări apare evidentă obligativitatea intervenţiilor 
guvernamentale pentru a remedia neajunsurile legate de lipsa de funcţionare 
normală a pieţelor, dar şi pentru a îmbunătăţi performanţa economică (inclusiv cea 
comercială) atunci când piaţa nu este capabilă să facă acest lucru1. 

Experienţa mondială, ca şi cea din România, mai ales din a doua jumătate a 
secolului al XX-lea, ne oferă un material bogat de analiză privind politicile 
industriale practicate şi efectele acestor politici. Dintr-o analiză atentă a acestora 
rezultă că ele (politicile industriale) pot fi clasificate în trei mari categorii: 

A. Cele care înlocuiesc piaţa prin extinderea sectorului public şi prin 
implicarea statului în problemele de coordonare şi control al alocării 
resurselor şi chiar de conducere şi administrare a unor sectoare; 

B. Cele legate de piaţă – care ajută la asigurarea funcţionării normale şi 
corecte a acestora şi care remediază neajunsurile funcţionării lor; 

C. Cele care umplu vidul sau înlătură lacunele relaţiilor de piaţă (adică 
acolo unde nu există piaţă) şi care contribuie la creşterea performanţei 
sistemului economic prin reglementări, prin crearea şi consolidarea unor 
instituţii, prin control guvernamental etc. 

Din experimentul efectuat în cursul secolului al XX-lea în fostele ţări 
socialiste şi în ţările în curs de dezvoltare, ca şi din comparaţiile efectuate între 
diferite grupe de ţări au rezultat două concluzii importante cu privire la politicile 
industriale: 

1. Eşecul primei categorii de politici, mai ales atunci când s-au produs 
exagerări cu substituţia pieţei şi cu implicarea directă a statului în 
conducerea şi administrarea unor sectoare2; 

2. Meritele şi efectele pozitive ale categoriilor de politici de la punctele B şi 
C, mai ales atunci când au fost alese şi utilizate acele tipuri de politici 
care au ţinut seama de experienţele pozitive ale altor ţări şi de realităţile 
şi particularităţile economice şi sociale ale ţărilor aflate pe diferite trepte 
de dezvoltare. 

Dintr-o analiză atentă a faptelor rezultă însă că nici politicile industriale 
legate de piaţă nu pot asigura în orice condiţii ori în mod automat rezultatele 
economice şi sociale cele mai bune. Şi aici rezultatele depind în mare măsură de 
variantele de politici aplicate3. În această privinţă se disting două tipuri 
fundamentale (arhetipuri) de politici industriale: tipul neutru şi tipul selectiv. 

                                            
1 Aurel Iancu, Bazele teoriei politicii economice, Ed. ALL- Beck, Bucureşti, 1998. 
2 Acest fapt este plătit scump de toate ţările care şi-au fundamentat politica industrială numai pe 

criterii politice şi au făcut abstracţie de cerinţele pieţelor şi de criteriul comercial. 
3 Sanjaya Lall, Industrial Policy: The Role of Government in Promoting Industrial and 

Technological Development, UNCTAD Review, 1994, p. 65-89; Patrizio Bianchi, Keith Cowling 
and Roger Sugden,  Europe’s Economic Challenge, Routledge, London, 1994; Pedro Santos, 
Industrial Policy, Subsidiarity and Cohesion, http://www.ecu-activities.be1995 1/santos.htm; 
Gilberto Sarfati, European Industrial Policy as a Non-Tariff barrier, European Integration 
Online Papers (EIoP) vol. 2 (1998), no. 2. 
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Tipul neutru se referă la aşa-numitele intervenţii funcţionale menite să 
creeze un mediu de afaceri favorabil şi să remedieze neajunsurile pieţei fără să fie 
favorizată o anumită activitate, unitate economică sau ramură în detrimentul 
altora. Aici se pot încadra două mari categorii de politici privite în sens larg: 1) 
politicile care asigură mediul economic şi care se referă la: stabilitatea 
macroeconomică, rata de schimb, preţurile resurselor, infrastructura, regulile sau 
instituţiile, climatul economic general etc.; 2) politicile care asigură funcţionarea 
întreprinderilor şi se referă la drepturile de proprietate, reglementările fiscale, 
reglementările privind relaţiile de muncă, regulile concurenţiale, conservarea 
energiei, proprietatea industrială, standarde de calitate şi de mediu, reguli tehnice, 
politici de transfer al veniturilor (subvenţii) ş. a. Politica industrială neutră are 
menirea de a crea condiţiile în care forţele pieţei să acţioneze liber, într-un mediu 
competiţional. Fiind întru totul de acord cu principiul competiţiei, totuşi, în 
aplicarea sa trebuie ca toţi competitorii să fie puşi în condiţiile unor şanse 
egale. Dacă diferenţele dintre barierele tarifare şi alte bariere dintre ţări atenuau, 
în bună măsură, diferenţele de şanse între competitorii din ţările asociate şi cei din 
ţările UE, desfiinţarea acestor bariere, fie ea şi graduală, fără măsuri compen-
satorii, înseamnă, practic, o condamnare încă de la pornire a unei întregi categorii 
de competitori activi la situaţia de perdanţi. Numai atunci când se creează şanse 
egale tuturor operatorilor economici, acest principiu se poate aplica corect, adică 
cei mai activi şi mai buni dintre aceştia (care acţionează prin propriile lor forţe şi 
pun în valoare la maximum propriile capacităţi) devin adevăraţii câştigători. Însă, 
prin definiţie, tipul neutru nu poate asigura asemenea şanse. 

Tipul selectiv este definit prin intervenţiile guvernamentale care să 
favorizeze anumite activităţi sau ramuri selectate după anumite criterii. Acest tip 
de intervenţii are la bază două cerinţe fundamentale:  

a) Să remedieze acele neajunsuri specifice pieţei care nu iau în 
considerare externalităţile (pozitive şi negative) şi care conduc la 
alocarea suboptimă a resurselor; 

b) Să realizeze anumite obiective economice, sociale şi politice importante 
de mare interes naţional cum sunt: ridicarea competitivităţii industriei pe 
plan naţional şi internaţional, îmbunătăţirea structurii industriei şi 
comerţului prin dezvoltarea prioritară a ramurilor bazate pe cunoaştere 
şi pe tehnologii înalte, îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă, 
diminuarea decalajelor ce despart România de media europeană ş.a. 
Lăsate numai pe seama acţiunii forţelor pieţei concurenţiale libere, 
asemenea obiective ori nu ar putea fi niciodată înfăptuite, ori unele ar fi 
realizate cu prea mare întârziere sau cu costuri mult prea ridicate. În 
cazul lipsei unor pieţe sau în cazul unor pieţe nefuncţionale – întâlnite 
adeseori în ţările aflate în tranziţie – intervenţia guvernamentală 
selectivă devine, aşa cum vom vedea mai jos, soluţia nu numai 
necesară, ci şi obligatorie pentru a asigura o funcţionare normală a 
economiei naţionale şi a realiza obiectivele fixate. 

Pentru a înainta cu analiza în cadrul subiectului pus în discuţie, trebuie 
căutat răspunsul la întrebarea: care dintre cele două tipuri de politici industriale ar 
fi cel mai potrivit pentru România, cel neutru sau cel selectiv ? 
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 Răspunsul corect ar putea fi găsit dacă s-ar lua în considerare şi ar fi 
analizate deopotrivă atât meritele pieţei libere în plan static, cât şi neajunsurile şi 
limitele acesteia în soluţionarea unor probleme reale mai ales în plan dinamic, 
cum sunt: ocuparea forţei de muncă, inflaţia, arieratele, dezechilibrul balanţei de 
plăţi, investiţiile şi costurile nerecuperabile (sunk costs), producerea şi asimilarea 
noilor tehnologii, problema riscului ş.a. 

Fiecare dintre cele două tipuri de modele – neutru şi selectiv - este criticabil 
întrucât nici unul dintre ele, luat separat, nu poate soluţiona problemele de 
ansamblu şi până la capăt, ci doar parţial. Tocmai de aceea, în practică este 
preferată o combinaţie dintre cele două modele, combinaţie din care rezultă tipul 
mixt. Însă şi în acest caz apar controverse sau dispute mai ales în legătură cu 
numărul şi ponderea intervenţiilor guvernamentale pentru favorizarea anumitor 
activităţi şi pentru realizarea anumitor obiective. Tocmai în funcţie de aceste 
intervenţii are loc fie o sporire a constrângerilor, fie o relaxare dincolo de limită a 
acţiunilor pieţei libere, fiecare cu efectele sale pozitive şi negative. 

Considerăm că cel mai bun argument pentru aplicarea diferitelor tipuri de 
politici industriale ni-l oferă Uniunea Europeană. 

4.2. Politici industriale la nivelul UE  
Adeseori cei care negau necesitatea aplicării politicilor industriale în 

economiile de piaţă liberă aduceau ca principal argument faptul că Tratatul 
Comunităţilor Europene (anterior celui de la Maastricht) nu făcea nici o referire la 
politica industrială. Totuşi, ei nu ţineau seama că în realitate conţinutul tratatului 
avea în vedere accelerarea procesului de alocare a resurselor între toate 
sectoarele economice, inclusiv între sectoarele industriale1. 

4.2.1. Un concept coerent de politică industrială în UE 

Contestatarii politicilor industriale au rămas lipsiţi complet de un atare 
argument mai ales atunci când Comisia Europeană a propus (în 1990) un concept 
coerent de politică industrială2 şi când (în 1993) aceeaşi Comisie a relevat în 
Cartea albă importanţa aparte pe care o reprezintă creşterea competitivităţii 
industriale europene în noile condiţii.  

De asemenea, prin Tratatul de la Maastricht3, pentru prima dată s-au pus 
bazele legale pentru aplicarea unei politici industriale la nivelul Uniunii prin 
măsurile propuse de Comisia Europeană şi aprobate de Consiliu. 

                                            
1 Aceste precizări sunt cuprinse în Principiile generale privind politica industrială a UE, aprobate 

de Parlamentul European în anul 1999 (‘European Parliament Fact Sheets’, General  
Principles  of  EU  Industrial Policy, June 1, 1999 (http://www.Europarl.eu.int/dg4/ 
factsheets/en_4_7_1.htm). 

2 Contestatarii nu ţineau seama nici de faptul că însuşi procesul de integrare europeană a fost 
inaugurat de politici economice care priveau sectoare industriale cheie prin Tratatul Oţelului şi 
Cărbunelui şi Tratatul Euratom. 

3 Titlul XIII - Industrie, art. 130. 
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La formarea acestui obiectiv s-a avut în vedere, în primul rând, faptul că 
economia UE a rămas în urmă faţă de economiile cele mai dinamice din lume 
(SUA şi Japonia) în ce priveşte rata de creştere economică, rata investiţiilor, 
cercetare-dezvoltare tehnologică şi inovare şi asimilarea lor în producţie, 
ponderea exportului pe diferite pieţe ş.a. În acelaşi timp, s-a avut în vedere şi 
faptul că în lume s-au produs schimbări rapide şi importante în termeni geopolitici, 
demografici, tehnologici şi financiari. De exemplu, noii competitori din Asia de Est 
şi Sud - Est s-au dezvoltat rapid şi şi-au sporit capacitatea de a încorpora ultimul 
progres tehnic, iar astăzi economiile sunt bazate tot mai mult pe cunoaştere. 
Totodată, informaţia şi tehnologia informaţiei reprezintă sectorul economic de 
mare succes şi revoluţionează economia şi societatea. 

În scopul creşterii competitivităţii industriei Comunităţii, conform unui sistem 
de pieţe deschise şi concurente, politica industrială europeană vizează 
următoarele patru subobiective: 

– accelerarea adaptării industriei la schimbările structurale; 

– încurajarea unui mediu favorabil iniţiativei şi dezvoltării întreprinderilor în 
ansamblul comunităţii şi în special a întreprinderilor mici şi mijlocii; 

– încurajarea unui mediu favorabil cooperării între întreprinderi; 

– favorizarea unei mai bune exploatări a potenţialului industrial al 
politicilor de inovare, de cercetare şi de dezvoltare tehnologică. 

Consiliul, îndeplinind anumite proceduri, poate decide măsurile specifice 
destinate sprijinirii acţiunilor desfăşurate în statele membre, în scopul realizării 
subobiectivelor de mai sus. 

În domeniul politicii industriale, ca şi în alte domenii, Comisia Europeană a 
elaborat strategii pe termen lung şi strategii pe termen mediu. 

În cadrul strategiilor pe termen lung, Comisia Europeană a formulat 
obiectivele şi priorităţile majore de dezvoltare economică a UE, care vizează 
economia reală (sectorială) în următoarele trei direcţii: 

a) Dezvoltarea informaţiei şi a tehnologiilor comunicaţiilor; acestea au ca 
efect dezvoltarea pe noi baze a întregii societăţi – trecerea la societatea 
informaţională – şi cuprinde schimbări radicale în sistemele de producţie, 
metodele de organizare a muncii, sistemele de comunicare şi modelele de 
consum. Fondurile estimate necesare pentru acest program, pe o durată 
de 10 ani, a fost estimat la 190 mld. de ECU. 

b) Dezvoltarea reţelelor transeuropene de transport şi energie, cu referire la 
transporturi combinate, drumuri, căi fluviale, infrastructură convenţională 
pentru căi ferate, precum şi la planurile şi proiectele de interes comun în 
domeniul gazelor şi electricităţii. Introducerea acestui domeniu ca obiectiv 
prioritar major are ca motivaţii următoarele: 

– realizarea de transporturi de persoane şi bunuri mai sigure şi mai 
ieftine, creşterea comerţului şi a altor activităţi; 
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– planificarea efectivă în Europa de a stăvili (evita) apariţia unor 
serioase dezechilibre între statele membre;  

– construcţia de legături spre Estul Europei, pentru a putea efectua 
imense investiţii în zonă şi a organiza complementarităţile economice 
necesare;  

– de a oferi industriilor europene oportunităţi pentru a se angaja în 
proiecte pe termene medii şi lungi şi de a dezvolta noi produse; 

– de a căuta o combinaţie optimă a modurilor existente de transport 
(multimodalităţi), în scopul de a creşte performanţa şi de a reduce 
impactul lor asupra mediului. 

Toate acestea pun bazele materiale ale realizării şi consolidării Uniunii 
Europene. 

c) Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică pentru a realiza o combinaţie 
dinamică între tehnologie, creştere şi ocupare. În acest scop, Comunitatea 
şi statele membre trebuie să ia măsuri la mai multe niveluri, care pot fi 
clasificate în două mari grupe: a) prima cuprinde măsuri ce au ca ţintă 
esenţială restaurarea competitivităţii business-ului european şi reînnoirea 
creşterii. În legătură cu acestea, un aspect principal este acela de a 
corecta slăbiciunea tradiţională a cercetării şi bazei industriale europene şi 
de a repune firmele Comunităţii în centrul economiei mondiale; b) a doua 
grupă se referă la măsuri ce au ca ţintă extinderea acoperirii geografice şi 
la luarea în considerare a noilor necesităţi ale societăţii în Comunitate şi în 
lume1. 

4.2.2. Strategii pe termen mediu la nivelul UE 

Aici politica industrială a Comunităţii exprimă măsurile specifice care privesc 
anumite sectoare industriale şi resursele alocate în acest scop. Aşa cum se 
precizează în “Principiile generale” ale Parlamentului European, Comunitatea a 
fost implicată în elaborarea şi aplicarea unor politici industriale europene din 
cauza relativei lor slabe performanţe pe pieţele mondiale. Provocărilor din 
domeniul competitivităţii atât în industriile high-tech, cât şi în cele tradiţionale, nu li 
se mai poate face faţă numai prin politicile industriale naţionale, mai ales dacă se 
ţine seama că procesul de restructurare a unor ramuri mai complexe este strâns 
legat de fenomenul interdependenţei economice dintre mai multe ţări comunitare. 

Numai printr-o politică industrială la nivelul UE problemele mai complexe ale 
restructurărilor pot fi soluţionate în condiţii satisfăcătoare şi cu eforturi naţionale 
suportabile. În mod curent, în această materie, UE urmează o strategie proiectată 
în direcţia atingerii a două ţinte. 

Prima ţintă se referă la soluţionarea crizei unor sectoare industriale mai 
importante ale comunităţii, concomitent cu crearea deliberată a condiţiilor pentru 

                                            
1 European Commission, Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways 

forward into the 21st Century (White Paper), 1994, p. 102.  
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promovarea sectoarelor capabile de a concura cu alţi competitori din alte ţări 
industrializate, inclusiv cu cei din ţările nou industrializate. Această ţintă poate fi 
atinsă prin acţiuni directe (selective) care să răspundă anumitor condiţii, şi anume: 
de a preveni distorsiuni ale competiţiei; de a face posibil ca sectoarele în cauză să 
fie restructurate în cadrul unor anumite perioade; de a se asigura că 
restructurarea este coordonată şi că strategia pentru promovarea sectoarelor 
competitive este supusă unor evaluări prealabile, ţinând seama de evoluţia 
pieţelor în perspectivă1. În “Principiile generale ale politicii industriale ale UE” se 
precizează că Tratatul de la Maastricht este documentul oficial primar care se 
ocupă pentru prima dată de problemele politicii industriale şi aceasta reprezintă o 
realizare care poate fi atribuită iniţiativei Parlamentului, care a ajutat şi stimulat 
procesul de reorganizare a ramurii de oţel; tot el a făcut apelul de a urma o 
politică mai dinamică în sectoarele industriale pentru a spori capacitatea lor 
competitivă. 

A doua ţintă se referă la creşterea gradului de europenizare în 
domeniul cercetării, inovării şi structurilor industriale, ca un element 
important al strategiei de politică industrială europeană. La baza realizării acestor 
ţinte stau coordonarea şi finanţarea unor programe importante la nivelul UE, 
precum şi cooperarea europeană la realizarea acestor programe2.  

Dată fiind nevoia de fonduri cât mai mari pentru sectorul cercetării şi 
dezvoltării tehnologice, precum şi necesitatea legării cercetării de practică, în UE 
este încurajată tendinţa de a transfera, într-o proporţie tot mai mare, cheltuielile 
pentru cercetare din sectorul public în cel privat şi schimbarea intervenţiei 
guvernamentale de la suportul direct la instrumente indirecte (ca, de exemplu, 
schema de credite pentru cercetări) care să încurajeze firmele de a investi în 
ştiinţă mai mult şi pe termen lung. 

La nivelul comunităţii sunt stabilite mecanisme de coordonare a eforturilor 
naţionale şi a politicilor de cercetări industriale, de concentrare pe un număr limitat 
de tehnologii cheie cu impact major asupra mai multor ramuri industriale şi cu 
suport mai mare pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul 
comunităţii şi cu sistem de acces şi de participare a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Politica industrială europeană nu este o emanaţie a unui organism 
suprastatal şi impusă statelor membre, ci un rezultat convenit între statele 

                                            
1 Un exemplu concludent asupra modului de soluţionare a crizei unor industrii este cel din cadrul 

ramurii textile şi confecţii. Recunoscând că ramura textilă şi confecţii este foarte importantă 
pentru economia Portugaliei (aceasta reprezintă mai mult de 1/3 din forţa de muncă folosită şi 
din exportul acestei ţări), UE s-a decis să sprijine modernizarea acestui sector, ajutând firmele 
să se adapteze la competiţia internaţională crescândă. Acest program a avut un buget de 400 
milioane ECU în afară de programul Retex (Textiles/Clothing Regions). 

2 Exemple de cooperare europeană pe linia cercetării în domeniul industrial ce se realizează 
prin programele UE: ESPRIT (European Strategic Programme for Research and Development 
in Information Technology); BRITE-EURAM (Basic Research in Industrial Technological for 
Europe/European Research on Advanced Materials); JET (Joint European Torus); RACE 
(Research and Development in Advanced Communications Technology in Europe); EURECA 
(European Research Coordination Agency). 
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membre, pe de o parte, şi între Comisia Europeană şi statele membre, pe de altă 
parte, pe baza principiului subsidiarităţii şi a principiului coeziunii economice şi 
sociale. 

De asemenea, strategia de dezvoltare industrială europeană nu reprezintă o 
simplă sumă de strategii naţionale, ci, potrivit principiului subsidiarităţii, ea este 
rezultatul transferului de competenţă şi de instrumente din acest domeniu către 
Comunitatea Europeană. Ca atare, obiectivele, planurile de acţiune, fondurile şi 
schemele de finanţare şi coordonare trec în competenţa Uniunii. Însă punerea în 
practică a politicilor şi acţiunilor Comunităţii, ca şi aplicarea reglementărilor privind 
piaţa internă rămân în competenţa statelor membre. 

În concluzie, politica industrială europeană se exercită la două niveluri: 
comunitar şi naţional. De aici apar două categorii de probleme cu acţiuni şi efecte 
contradictorii: 

– persistenţa specificităţii rolurilor şi acţiunilor la fiecare nivel; 

– devieri de la exigenţele pieţei unice interne europene. 

4.3. Rolul şi acţiunile statelor membre privind politicile industriale 
În general, la nivelul Uniunii, majoritatea acţiunilor de politică industrială are 

un caracter orizontal sau neutru. Dar atunci când acţiunile trec la faza de aplicare 
– la nivel naţional – cele mai multe dintre acestea se înscriu în categoria politicilor 
selective cu acţiuni ţintă la nivelul unor ramuri, regiuni sau obiective industriale. 
Prin urmare, chiar dacă politicile industriale sunt, prin natura lor, neutre, iar în mod 
oficial sunt tratate ca atare, aplicarea lor operaţională are loc în condiţiile unor 
ramuri şi pieţe specifice şi, ca atare, ele trebuie să ţină seama de circumstanţele 
particulare ale fiecărui sector, mai ales atunci când solidaritatea politică şi 
coeziunea economică şi socială la nivelul Uniunii rămân încă slabe ori încă 
insuficient consolidate, iar pieţele funcţionează în mod defectuos1. 

Deşi greu de definit, totuşi, printr-o analiză atentă a faptelor pot fi desprinse 
domenii în care aplicarea politicilor industriale selective a devenit o practică 
aproape curentă. 

Domeniul în care apare cel mai frecvent tendinţa statelor membre de a fixa 
obiective la nivelul unor sectoare-cheie şi mai ales al unor grupuri de întreprinderi 
strategice rezultate din combinaţiile dintre sectoare şi regiuni (clusters) este cel 
privind dezvoltarea regională. În acest caz, politica selectivă este favorizată de 
înseşi schemele de politică industrială regională, de existenţa fondurilor şi de 
modul de finanţare. 

Un alt domeniu în care statele membre adoptă politici industriale selective 
pe scară largă este cel legat de cercetare-dezvoltare tehnologică, inovare şi 
învăţământ. În acest domeniu, ele (statele membre şi UE) îşi formulează, după 
anumite priorităţi strategice, obiective care ţintesc formarea competenţelor 

                                            
1 Pedro Santos, op. cit., p. 3. 
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tehnologice şi, legat de aceasta, dezvoltarea unor noi industrii bazate pe 
tehnologii avansate şi care se încadrează în priorităţile strategice urmărite de 
guvernele naţionale prin aplicarea politicilor industriale naţionale. 

Devine evident faptul că o politică industrială naţională bazată pe priorităţile 
strategice şi strâns legată de evoluţia pieţelor pe termen mediu şi lung poate oferi 
garanţia unui model de specializare care să asigure statului membru dobândirea 
unui avantaj comparativ dinamic în comerţul comunitar şi în cel extracomunitar, 
precum şi garanţia asigurării securităţii şi a prestigiului naţional şi, prin acesta, şi 
al celui comunitar. 

Potrivit prevederilor Tratatului de la Maastricht (art. 130A), devine 
obligatoriu pentru toate statele membre ca, prin aplicarea politicilor lor industriale, 
ele să contribuie la întărirea coeziunii economice şi sociale şi, în particular, la 
reducerea decalajului dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni. Acest 
lucru depinde însă, în cea mai mare parte, de gradul de coeziune politică, de 
solidaritatea în cadrul Uniunii, dar şi de disponibilitatea comunităţilor naţionale şi 
locale de a renunţa la anumite interese şi la anumite obiective. Vom vedea, în 
secţiunea care urmează, că de multe ori se recurge la anumite metode 
neconvenţionale, protecţioniste pentru a-şi apăra interesele. 

4.4. Unele devieri de la exigenţele Pieţei unice europene  
În legislaţia UE se urmăreşte sistematic să se realizeze o politică industrială 

armonizată, politicile industriale naţionale să fie conforme cu regulile stabilite la 
nivel comunitar. În practică însă – aşa cum subliniază Sarfati – UE şi statele 
membre au o politică industrială foarte departe de scopurile prevăzute în 
programul Pieţei unice europene, iar între politicile industriale practicate la cele 
două niveluri apar numeroase contradicţii şi inadvertenţe1. 

Piaţa unică cere desfiinţarea tuturor barierelor – tarifare şi netarifare – 
pentru a permite circulaţia liberă a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului 
între toate ţările membre. Faţă de această cerinţă, Comunitatea Europeană a 
eliminat barierele tarifare în comerţul intern comunitar abia în 1968. Eliminarea a 
însemnat o reducere importantă a costurilor. Au fost depuse eforturi şi pe linia 
reducerii barierelor netarifare – fizice, tehnice şi fiscale. Desfiinţarea acestei ultime 
categorii de bariere s-a pus şi se pune cu acuitate şi mai mare, deoarece ele au 
un caracter labil, pot lua forme ascunse, sunt mai numeroase şi prezintă pericolul 
de a fragmenta pieţele mai sever chiar decât au făcut-o vreodată barierele tarifare.  

Pe baza unor studii întreprinse în 1985, Comisia Europeană a identificat 
barierele netarifare existente în piaţa unică şi a propus un plan conţinând 282 de 
măsuri de eliminare a lor. Până în 1995, cele mai multe din aceste măsuri au fost 
adoptate şi transpuse în legi naţionale. Eliminarea barierelor din piaţa internă a 
creat însemnate beneficii pentru Comunitatea Europeană. Din păcate însă, nici 
aplicarea acestui program nu a putut opri complet practica folosirii barierelor 

                                            
1 Gilberto Sarfati, European Industrial Policy as a Non-Tarrif Barrier (http://eiop.or.at./eiop/texte/ 

1998-002.htm), 1999. 



ESEN-2 - INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

 

90 

netarifare. Alte asemenea bariere au început să prolifereze în Piaţa unică, fapt ce 
a determinat diverşi autori să afirme că UE şi statele naţionale duc o politică 
industrială neoficială protecţionistă în forme mai sofisticate. Există 
numeroase bariere netarifare atât la nivel naţional, cât şi la nivel comunitar. Cele 
mai numeroase sunt la nivel naţional şi ele se referă mai cu seamă la mijloacele 
de protecţie a aşa-numitelor ramuri sensibile şi la instrumentele care oferă 
protecţia necesară activităţilor locale (naţionale) şi asigură promovarea unor 
activităţi cu caracter strategic. Barierele netarifare constau în excesul de 
reglementări naţionale privind produsele, specificaţiile şi condiţiile de folosire, 
teste, aprobări, certificări etc., ajutoare sau subvenţii de stat, promovarea unor 
proiecte naţionale şi/sau regionale prin cofinanţare ş.a. 

Barierele netarifare la nivel comunitar – şi ele destul de numeroase şi mai 
elaborate decât cele de la nivel naţional – se referă mai ales la noile standarde, la 
scheme privind regulile de protecţia mediului şi anti-dumping, de cheltuirea 
diferitelor fonduri ale comunităţii etc. 

Toate acestea creează greutăţi foarte mari mai ales ţărilor aflate în faza de 
preaderare, din cel puţin trei motive. 

– Aceste ţări nu au capacitatea tehnologică şi nici cea financiară de a-şi 
putea adapta produsele şi serviciile exportabile şi toate procedurile la 
exigenţele şi la ritmul schimbării reglementărilor din UE pentru a deveni 
competitive mai ales în domeniile tehnologiilor înalte. 

– Ele au un statut defavorabil chiar decât toate celelalte ţări, întrucât, pe de 
o parte, ele au efectuat dezarmarea vamală totală la produsele industriale 
pe piaţa lor internă în raporturile cu UE, fără a putea introduce, la rândul 
lor, bariere netarifare, iar pe de altă parte, ele nu se bucură de drepturile 
pe care le-ar avea dacă ar fi membre ale UE. 

– Dacă în cazul existenţei barierelor tarifare (ca instrumente economice) 
forţele pieţei reacţionau prin măsuri de ajustare structurală, în cazul 
barierelor netarifare relaţiile trec mai mult în sfera administrativă şi în cea 
politică cu caracter discreţionar, care înseamnă pentru firme costuri 
suplimentare şi un grad mai ridicat de incertitudine. 

Prin urmare, faţă de barierele tarifare, cele netarifare sunt mult mai 
indezirabile, întrucât provoacă distorsiuni şi incertitudini şi conduc la specializări 
eronate care se abat de la exigenţele avantajului comparativ dinamic, ca şi de la 
cele ale avantajului competitiv. 

Concluzii 

Din incursiunea făcută în cadrul acestui subiect, pot fi desprinse unele 
concluzii generale mai importante. 

În primul rând, este greu de conceput astăzi o economie de piaţă fără 
politici industriale care să precizeze direcţiile principale de dezvoltare economică 
pe baze moderne, în condiţiile proceselor de globalizare, de integrare regională şi 
de accelerare a progresului tehnic. 
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În al doilea rând, din experienţa ţărilor lumii reiese că piaţa nu poate 
soluţiona în mod eficient toate problemele economice, mai ales ale celor din ţările 
mai puţin dezvoltate, fără aplicarea unei politici industriale care să suplinească 
neajunsurile pieţei. 

În al treilea rând, s-a dovedit că nu orice tip de politici industriale poate 
soluţiona problema dezvoltării economice şi cea a eficienţei. Din analizele 
prezentate mai sus reiese că în soluţionarea problemelor economice trebuie 
utilizat un mix de politici industriale, care cuprinde în proporţii diferite atât tipul 
neutru, cât şi cel selectiv, precum şi instrumentele economice şi politice adecvate. 
În ţările mai puţin dezvoltate, dar şi în multe ţări europene, politicile industriale 
selective au pondere mai ridicată în totalul politicilor industriale aplicate. Există 
domenii în care apar externalităţi negative (poluare), externalităţi pozitive 
(învăţământ şi cercetare), precum şi activităţi cu costuri nerecuperabile 
(infrastructuri, amenajări pentru irigaţii, amenajarea unor zone sau parcuri 
industriale, amenajări funciare, programe de securitate naţională, de explorări 
ş.a.). În aceste domenii, de regulă se aplică un mix de politici selective şi neutrale;  

În al patrulea rând, datorită unei slabe coeziuni economice şi sociale, ca şi 
din cauza aplicării principiului subsidiarităţii, statele membre nu întotdeauna aplică 
politici industriale în acord cu regulile pieţei unice europene. Ele păstrează încă o 
politică industrială cu un anumit accent local şi chiar protecţionist, prin utilizarea 
încă a barierelor netarifare în comerţul extern între ţările Uniunii şi dintre acestea 
şi cele din afara Uniunii, în detrimentul, în primul rând, al celor aflate în faza de 
preaderare.  

În al cincilea rând, gradul de extindere a politicilor industriale, mai ales a 
celor selective, după criteriul necesităţii de a înlătura (contracara) eşecurile 
înregistrate de funcţionarea pieţelor, are limite economice. Exagerările pe linia 
acestor extinderi aduc efecte negative, cum sunt: accentuarea birocraţiei, prin 
amplificarea aparatului administrativ guvernamental, sporirea corupţiei, 
diminuarea stimulentelor pentru performanţă, înăbuşirea competiţiei1. 

În al şaselea rând apar diferenţe notabile între ţări şi grupe de ţări (mai ales 
între cele dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate) în ce priveşte interpretarea, 
formularea şi gradul de extindere a politicilor industriale atât în interiorul graniţelor, 
cât şi în relaţiile comerciale externe. De exemplu, dacă cele mai multe ţări 
dezvoltate sunt interesate în liberalizarea totală a pieţelor bunurilor industriale 
întrucât firmele acestora dispun de o mare forţă concurenţială pe plan local şi 
mondial (datorită efectelor de scară, capacităţii tehnologice, puterii lor financiare, 
experienţei avansate în domeniile managementului şi a marketingului pe pieţele 
naţionale şi internaţionale), ţările mai puţin dezvoltate sunt interesate mai degrabă 
într-o politică industrială protecţionistă sau, în cel mai bun caz, într-o politică de 
liberalizare graduală şi selectivă a acestor pieţe ţinând seama de dificultăţile, 
constrângerile şi presiunile la care sunt supuse firmele acestora în competiţia atât 
pe piaţa locală, cât şi pe pieţele internaţionale. 

                                            
1 Saul Estrin: Dacă piaţa dă greş, Guvernul greşeşte întotdeauna mai rău, “Oeconomica”, nr. 

1/1997, p. 23. 
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Capitolul 5 

INDUSTRII STRATEGICE ŞI CRITERII 
DE DETERMINARE 

 

În capitolul 4 s-au arătat motivele pentru care trebuie aplicate diferite tipuri 
de politici industriale – selective, neutre, mixte. S-a subliniat că atunci când piaţa 
funcţionează defectuos, şi mai ales acolo unde ea nu este încă formată devine 
obligatorie aplicarea tipului selectiv de politică industrială ceea ce presupune însă 
stabilirea unui obiect de selecţie adecvat şi a unei metodologii corespunzătoare. 
Din experienţa mondială şi din numeroasele dezbateri pe această temă rezultă că 
acest obiect îl constituie aşa-numitele industrii strategice, adică tocmai acelea 
care au vocaţia să asigure dezvoltarea pe baze moderne a economiei naţionale şi 
ridicarea nivelului său de competitivitate şi, în mod implicit, compatibilizarea 
economiei României cu cea a UE. 

Date fiind importanţa şi actualitatea acestei problematici, în acest capitol vor 
fi analizate aspecte privind definirea industriilor strategice şi necesitatea încurajării 
dezvoltării lor, stabilirea criteriilor de alegere a industriilor strategice, evaluarea 
acestor criterii. 

5.1. Definirea industriilor strategice şi necesitatea încurajării 
dezvoltării lor 

Conceptul de industrie strategică a apărut odată cu discuţiile în jurul unor 
probleme care priveau aşa–numitele sectoare conducătoare în dezvoltarea 
economică generală, mai ales în faza de industrializare. Conceptul s-a extins şi în 
cazul discuţiilor privind aplicarea unor politici de încurajare a dezvoltării unor ramuri 
în cadrul acţiunilor de restructurare şi de revigorare a economiilor pentru a rezista 
competiţiei sau pentru a atinge unele obiective prioritare la nivel mondial în diferite 
domenii: militar, tehnologic, productivitate. Sunt considerate strategice acele 
sectoare care acţionează ca adevărate locomotive în dezvoltarea economică 
generală a ţării pe termen lung1. A devenit evident faptul că politica de încurajare a 
dezvoltării acestor industrii a înregistrat succese reale numai în acele cazuri în care 
guvernele au ştiut să aleagă corect criteriile de selecţie a ramurilor şi, totodată, să 
îmbine politica industrială selectivă cu mecanismele pieţelor interne şi externe. 

Într-o comunicare privind evaluarea ideilor conţinute în referatele prezentate 
şi a discuţiilor purtate la Forumul OECD din 1991 pe tema industriilor strategice 

                                            
1 Exemple clasice de ramuri conducătoare sunt oferite de industria textilă din secolul al 18-lea, 

de industria metalurgică şi de cea mecanică din secolul al 19-lea şi începutul secolului al 20-
lea, iar exemple de ramuri speciale sunt oferite de industriile aeronautică, aerospaţială, 
tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor, din ultimele decenii. 
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într-o economie globală, Barrie Stevens a căutat să descifreze conceptul de 
industrie strategică în contextul în care competiţia internaţională a suferit 
transformări semnificative, iar teoriile economice au suferit şi ele însemnate 
reconsiderări. Într-un număr de activităţi economice – subliniază Stevens – 
existenţa competiţiei imperfecte şi a economiilor de scară şi de învăţare este 
acum larg acceptată, cum este de altfel acceptat şi faptul că înzestrarea cu factori 
naturali nu mai este în mod necesar determinantul major al competitivităţii 
naţionale. Capacitatea de a crea avantaj comparativ a fost aceea care a produs 
scânteia unui prim semn de disensiune printre specialişti. Unii au considerat 
avantajele comparative dinamice ca fiind o extindere naturală a avantajelor 
comparative statice, acestea oferind un motiv limitat pentru practicarea 
intervenţiilor guvernamentale. Alţii însă au pus accentul pe natura cumulativă a 
schimbării tehnologice şi pe potenţialul de prim-motor pe care îl are generarea 
inovaţiilor şi care, adeseori, tentează guvernele să pună industriile respective în 
situaţia de a fi strâns legate de piaţă (Stevens, p. 97). 

 Există diferenţe notabile între industrii în ce priveşte rolul lor în economie, 
date mai ales de :  

• potenţialul de a satisface şi de a stimula trebuinţele şi cererile solvabile 
la mase cât mai largi de consumatori; 

• potenţialul de a genera invenţii şi inovaţii aplicabile şi de a propaga 
progresul tehnic prin tehnologiile şi produsele livrate; 

• oportunităţile pentru dezvoltarea celor mai solicitate competenţe 
profesionale şi care se impun pe plan naţional şi internaţional. 

De regulă, aceste diferenţe de rol se oglindesc în diferenţe care privesc 
evoluţia lor pe termen lung: unele sectoare cresc rapid iar altele stagnează sau se 
contractă, în funcţie de evoluţia cererii pentru produsele sau serviciile respective. 

Pentru a instrumenta o politică industrială folositoare – subliniază Krugman 
şi Ostfeld – un guvern trebuie să facă mai mult decât să decidă care sunt 
industriile viitorului; el trebuie să răspundă la o întrebare mult mai dificilă: care 
sectoare ar trebui să crească sau să se restrângă mai rapid prin aplicarea unor 
politici industriale decât să fie lăsate pe seama mecanismelor pieţei?  

Aici nu se poate da un singur răspuns. La formularea celui mai bun răspuns 
trebuie ţinut seama de situaţia specifică a ţării, de nivelul său de dezvoltare şi de 
structura pieţelor. În ţările dezvoltate procesul natural de dezindustrializare în 
baza aplicării principiului privind avantajul comparativ înseamnă progres lent prin 
restructurare, înseamnă o trecere treptată sub impulsul pieţei de la industriile 
tradiţionale la cele de mare competitivitate şi venituri ridicate. 

În principiu, piaţa este aceea care stimulează trecerea capitalurilor şi forţei 
de muncă în atare direcţii. Justificarea teoretică a aplicării unor programe 
guvernamentale de încurajare a acestor industrii este tocmai faptul că procesul de 
schimbare se produce mult prea lent faţă de necesităţi şi că, în principiu, pentru a 
remedia acest neajuns devine necesară intervenţia guvernamentală pentru 
intensificarea acestui proces (Krugman şi Obstfeld, p. 278). 
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O atare susţinere este făcută pentru o lume ideală cu pieţe care 
funcţionează perfect. Lumea reală însă este alta. În ea există pieţe fie dominate 
de oligopoluri, fie pieţe emergente încă nefuncţionale şi cu o slabă competitivitate. 

În economiile dezvoltate cu pieţe dominate de un număr mic de oligopoluri 
cu tehnologii înalte şi cu un nivel al profiturilor aflat deasupra sau dincolo de 
nivelul unor venituri normale - subliniază Yoshitomi – sunt practicate de către 
guverne puternice stimulente, precum şi măsuri unilaterale, astfel încât proprii 
participanţi la competiţie (marile lor firme oligopoliste) să ocupe o pondere cât mai 
mare în sectoarele industriale respective şi în profiturile pieţei globale integrate. 
Aplicarea unei asemenea strategii industriale şi comerciale se face în mod curent 
în numele intereselor naţionale ale ţărilor respective. În legătură cu consecinţele 
unei atare politici industriale şi comerciale merită să fie reţinută observaţia lui 
Yoshitomi: dacă toate ţările ar urma calea politicilor industriale şi comerciale 
strategice în propriul lor interes rezultatul ar putea fi acela de a bloca beneficiul 
mutual al liberalizării, integrării şi globalizării (Yoshitomi, 1991). 

Organizaţiile economice internaţionale cum sunt OMC, FMI, Banca 
Mondială ş.a., prin demersurile pe care le fac, tocmai caută să introducă reguli 
care să evite un asemenea blocaj prin îngrădirea sau înlăturarea măsurilor 
protecţioniste. Acest lucru nu împiedică totuşi ţările cele mai dezvoltate să 
practice şi să-şi impună politicile lor proprii prin susţinerea activităţilor industriale 
strategice, mai ales prin intermediul acţiunii firmelor oligopoliste cu sediile în ţările 
respective. De exemplu, lărgirea Pieţei unice europene poate produce câştiguri 
strategice, dând firmelor europene o bază mai bună pentru competiţia oligopolistă 
împotriva firmelor rivale din afara Uniunii Europene şi aceste câştiguri se vor 
păstra atâta vreme cât va dura protecţionismul, inclusiv cel indirect prin 
practicarea achiziţiilor guvernamentale, barierelor netarifare, politicilor 
antidumping ş.a. De asemenea, câştigurile se vor păstra atât timp cât ţările cu 
pieţe emergente nu duc o politică activă şi selectivă pentru o sporire a gradului de 
competitivitate a firmelor proprii, mai ales prin suportul acelora din domeniile 
tehnologiilor înalte şi/sau ale celor generatoare de inovaţii. 

În ţările mai puţin dezvoltate aflate în tranziţie, cu pieţe emergente, procesul 
natural de restructurare desfăşurat în baza avantajului comparativ, aşa cum am 
arătat, înseamnă: pe de o parte, contracţia până la eliminare a activităţilor bazate 
pe tehnologii sofisticate şi prin scurgerea competenţelor tehnologice locale spre 
ţările dezvoltate unde le sunt oferite condiţii mai bune de dezvoltare şi de 
valorificare; pe de altă parte, prin conservarea şi expansiunea activităţilor şi 
industriilor bazate pe tehnologii simple şi pe calificări relativ scăzute, în general, 
eliminate din ţările şi regiunile dezvoltate. Asemenea tendinţă se verifică din plin şi 
în ţara noastră şi ea va continua atât timp cât va lipsi o politică industrială 
adecvată. 

Dacă la grupul precedent de ţări politica industrială conţine îndeosebi 
măsuri de încurajare a accelerării unor procese care, oricum, sunt în curs de 
înfăptuire, la cel de-al doilea grup de ţări, este vorba de aplicarea unei altfel de 
politici industriale, aceea care să oprească şi să prevină tendinţele negative de 
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care aminteam mai sus, politică pe care am denumit-o activă şi selectivă. Ea 
trebuie să aibă în vedere alegerea şi stimularea unor industrii strategice, precum 
şi încurajarea dezvoltării infrastructurii şi a activităţilor care să susţină dezvoltarea 
acestor industrii. 

5.2. Criterii de alegere a industriilor strategice 
Pentru a asigura un caracter cât mai obiectiv acţiunii de identificare şi 

alegere a celor mai dezirabile industrii strategice pe care guvernul ar urma să le 
încurajeze, apare necesitatea stabilirii unor criterii de selecţie. Printre acestea pot 
fi identificate următoarele categorii: potenţialul resurselor naturale, mărimea valorii 
adăugate; intensitatea legăturilor dintre activităţi; potenţialul de creştere şi 
potenţialul de inovare şi de producere a externalităţilor pozitive. Atunci când 
criteriile nu sunt puse în cadrul unor relaţii reale de piaţă, ele apar totuşi raţionale 
din punct de vedere economic. Aşa cum atrag atenţia Krugman şi Obstfeld, dacă 
ele vor fi supuse unei analize în care se iau în considerare şi relaţiile concrete de 
piaţă, la fiecare dintre aceste criterii se observă anumite fisuri mai ales atunci 
când ele sunt judecate în condiţiile unei pieţe nefuncţionale sau cu însemnate 
neajunsuri.  

A. Potenţialul resurselor naturale este un criteriu în jurul căruia s-au 
purtat numeroase discuţii. Teoria privind înzestrarea cu factori a lui Heckscher-
Ohlin relevă tendinţa diferitelor ţări şi regiuni de a se specializa în funcţie de 
structura resurselor naturale existente. Ţările care dispun de anumite resurse 
exploatabile la costuri mai mici în comparaţie cu alte ţări au un avantaj comparativ 
mai ales atunci când resursele respective sunt rare, au un caracter strategic ori 
sunt supuse unui regim de monopol. Ca atare, ţările respective au posibilitatea de 
a se specializa nu numai în extracţia resurselor, ci şi în prelucrarea lor tot mai 
avansată pe filiere de prelucrare. Se formează astfel aşa-numitele industrii pe 
filiere verticale (vertical-clusters) cu un triplu avantaj: siguranţa aprovizionării cu 
materii prime; costurile de tranzacţie scăzute; creşterea competenţei tehnologice 
pe baza experienţei şi a adâncirii cunoştinţelor, deci, învăţarea prin practică 
(learning by doing). 

Totuşi, progresele făcute în domeniul transporturilor la mari distanţe şi 
ieftinirea acestora, progresele în domeniul producerii de substituenţi cu 
caracteristici adeseori superioare materiilor prime naturale, precum şi liberalizarea 
comerţului prin reducerea sau eliminarea taxelor vamale de import ş.a., toate 
acestea au slăbit până la eliminare dependenţa structurii industriale a unei ţări de 
existenţa în ţara respectivă a resurselor naturale. 

Slăbirea până la eliminare a acestei dependenţe defavorizează ţările mai 
puţin dezvoltate şi favorizează pe cele dezvoltate. Astfel, acolo unde în afară de 
disponibilităţile de materii prime investitorii nu găsesc şi alte condiţii favorabile 
unor activităţi industriale profitabile – forţă de muncă disciplinată şi calificată, 
climat favorabil de afaceri, grad de risc pentru investiţii scăzut etc. – industriile 
care prelucrează materiile prime îşi caută amplasarea în alte locuri mai favorabile. 
Şi, de regulă, asemenea locuri se întâlnesc în ţările dezvoltate. 
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Totuşi, industriile prelucrătoare legate de resursele naturale îşi găsesc locul 
şi în ţările mai puţin dezvoltate, mai ales cele bazate pe prelucrări relativ sumare 
şi pe tehnologii mai puţin sofisticate. Are loc şi dezvoltarea acelor ramuri bazate 
pe tehnologii relativ avansate, însă cu un anumit decalaj în timp impus de aşa-
numitul ciclu de viaţă al produsului descris de Vernon, model pe care îl vom 
explica în altă secţiune din acest capitol (Vernon, 1966). 

B. Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată în 
procesul de producţie. Ea măsoară soldul sau excedentul valorii bunurilor şi 
serviciilor consumate pentru producţie peste valoarea bunurilor şi serviciilor 
consumate pentru producţie. 

Calculată ca medie pe un salariat atât pe întreaga industrie, cât şi pe ramuri 
ale acesteia, valoarea adăugată cunoaşte diferenţe considerabile între ramuri, aşa 
cum se poate constata din analizele cuprinse în tabelul 5.1.  

Tabelul 5.1 

Diferenţierea ramurilor industriale în ce priveşte mărimea (VAB) 
pe salariat, 1991 şi 1998 

 1991 1998 
 

Ramuri 
VAB/ 

salariat 
(mil. lei,)*

Raportul faţă 
de ramura in-
dustrială cu 
VAB pe sala-
riat cea mai 

mică 

VAB/ 
salariat 

(mil. lei,)* 

Raportul faţă 
de ramura in-
dustrială cu 
VAB pe sala-
riat cea mai 

mică 
I. Total economie naţională 0,19 1,9 37,97 2,18
II. Agricultură 0,13 1,3 15,84 0,91
III. Construcţii 0,20 2,0 49,55 2,84
IV. Industrie, din care: 
1. Extractivă 

0,23
0,24

2,3
2,4

45,3 
44,02 

2,60
2,52

- Extracţia şi prepararea cărbunelui 0,09 0,9 18,81 1,08
- Extracţia petrolului şi a gazelor naturale 0,51 5,1 77,77 4,46
- Extracţia şi prepararea minereurilor 
metalifere 

0,23 2,3 29,55 1,69

2. Prelucrătoare 0,22 2,2 44,68 2,56
- Alimentară şi băuturi 0,49 4,9 123,53 7,09
- Industria tutunului 1,62 16,2 257,68 14,78
- Textilă şi produse textile 0,16 1,6 21,55 1,24
- Confecţii din textile, blănuri şi piele 0,10 1,0 19,82 1,14
- Pielărie şi încălţăminte 0,13 1,3 17,43 1,00
- Prelucrarea lemnului 0,21 2,1 34,36 1,97
- Celuloză, hârtie şi carton 0,32 3,2 46,30 2,66
- Edituri, poligrafie şi reproducerea 
înregistrărilor pe suporţi 

0,18 1,8 44,32 2,54

- Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbu-
nelui şi tratarea combustibililor nucleari 

0,77 7,7 180,30 10,34

- Chimie şi fibre sintetice şi artificiale 0,28 2,8 47,59 2,73
- Prelucrarea cauciucului şi a maselor 
plastice 

0,35 3,5 44,90 2,58
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 1991 1998 
 

Ramuri 
VAB/ 

salariat 
(mil. lei,)*

Raportul faţă 
de ramura in-
dustrială cu 
VAB pe sala-
riat cea mai 

mică 

VAB/ 
salariat 

(mil. lei,)* 

Raportul faţă 
de ramura in-
dustrială cu 
VAB pe sala-
riat cea mai 

mică 
- Alte produse din minerale nemetalice 0,24 2,4 47,10 2,70
- Metalurgie 0,30 3,0 38,97 2,23
- Construcţii metalice şi produse din metal 0,19 1,9 32,90 1,89
- Maşini şi echipamente 0,13 1,3 24,97 1,43
- Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 0,57 5,7 194,35 11,15
- Maşini şi aparate electrice 0,14 1,4 42,18 2,42
- Echipamente, aparate de radio, 
televiziune şi comunicaţii 

0,41 4,1 102,64 5,89

- Aparatură şi instrumente medicale, de 
precizie, optice şi ceasornicărie 

0,33 3,3 32,68 1,87

- Mijloace de transport rutier 0,17 1,7 33,09 1,90
- Alte mijloace de transport 0,16 1,6 22,36 1,28
- Mobilier şi alte activităţi neclasificate 0,15 1,5 29,58 1,70
3. Energie electrică şi termică, gaze şi 
apă 

0,45 4,5 53,66 3,08

- Producţia, transportul şi distribuţia de 
energie electrică şi termică, gaze şi apă 
caldă 

0,53 5,3 57,83 3,32

- Captarea, tratarea şi distribuţia apei 0,17 1,7 41,51 2,38

* Preţuri curente. 

Sursa: Anuarul statistic 2000. 

Considerând ramura industrială cu cea mai mică valoare adăugată brută pe 
salariat egală cu 1, toate celelalte ramuri vor avea valori supraunitare ordonate 
după mărimea acestui indicator. Cele mai mici sunt înregistrate de ramurile 
confecţii, pielărie şi încălţăminte, textile, agricultură, cele apropiate de medie sunt 
evidenţiate de ramurile celuloză şi hârtie, chimie şi fibre sintetice, metalurgie, 
maşini şi aparate electrice etc., iar cele mai mari valori sunt înregistrate de 
ramurile producătoare de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, prelucrarea 
ţiţeiului şi combustibililor nucleari, industria tutunului etc. Diferenţele provin din 
ratele de salarii şi din cele din profit, mult mai mari la ultimele sectoare.  

Dacă s-ar lua în considerare acest indicator, ar însemna ca ultimele ramuri 
menţionate să fie selectate în categoria celor strategice şi avute în vedere în 
politica de încurajare a dezvoltării lor cu prioritate pentru a se realiza creşteri 
importante ale venitului naţional. O asemenea concluzie trebuie privită cu o 
oarecare circumspecţie întrucât analiza este incompletă. Pentru a avea siguranţa 
unei concluzii corecte este necesar ca în analiză să fie luate în considerare şi 
eforturile antrenate de obţinerea valorii adăugate, eforturi concretizate în 
consumurile intermediare necesare, precum şi în mărirea imobilizărilor corporale. 

De regulă, ramurile în care se realizează valoarea adăugată brută ridicată 
se caracterizează prin consumuri intermediare înalte şi prin dotări ridicate de 
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capital. Acest, lucru este ilustrat prin datele cuprinse în tabelul 5.2 în care sunt 
cuprinşi cei trei indicatori menţionaţi – valoarea adăugată brută, consumurile 
intermediare şi imobilizările corporale, ce revin la un salariat, în anul 1998, pe 
ramuri ale industriei. 

Tabelul 5.2 

Consumul intermediar şi imobilizările corporale ce revin la un salariat 
comparativ cu mărimea (VAB) pe salariat, pe ramuri ale industriei, 

în anul 1998 

 
Ramura 

VAB pe 
salariat 

(mil. 
lei)* 

Consumul 
intermediar 

Imobilizările 
corporale 

Raportul faţă de ramura cu 
valoarea cea mai mică pe 

salariat 

  pe 
salariat 

(mil. lei)*

pe o 
unitate
VAB 

pe salariat 
(mil. lei)*

pe o 
unitate
VAB 

val. 
adăug. 

VAB 

cons. 
intermed. 

Imobiliz 
corp. 

I. Total economie 
naţională 

37,97 43,98 1,16 48,68 1,28 2,18 2,42 3,40 

II. Agricultură 15,84 15,03 0,95 6,52 0,41 0,91 0,83 0,45 
III. Construcţii 49,55 62,01 1,25 35,49 0,72 2,84 3,42 2,48 
IV. Industrie, din care: 45,36 90,57 2,00 110,37 2,43 2,60 4,99 7,71 
1. Extractivă 44,02 57,91 1,31 125,44 2,85 2,52 3,19 8,76 
- Extracţia şi prepararea 
cărbunelui 

18,81 56,39 3,00 80,1 4,29 1,08 3,11 5,59 

- Extracţia petrolului şi a 
gazelor naturale 

77,77 65,03 0,84 199,95 2,57 4,46 3,58 13,96 

- Extracţia şi prepararea 
minereurilor metalifere 

29,55 78,79 2,67 53,4 1,81 1,69 4,34 3,73 

2. Prelucrătoare 44,68 87,76 1,96 60,32 1,35 2,56 4,83 4,21 
- Alimentară şi băuturi 123,53 232,33 1,88 110,18 0,89 7, 09 12,80 7,69 
- Industria tutunului 257,68 239,85 0,93 188,33 0,73 14,78 13,21 13,15 
- Textilă şi produse textile 21,55 47,98 2,23 38,35 1,78 1,24 2,64 2,68 
- Confecţii din textile, 
blănuri şi piele 

19,82 18,15 0,92 19,32 0,97 1,14 1,00 1,35 

- Pielărie şi încălţăminte 17,43 32,11 1,84 14,32 0,82 1,00 1,77 1,00 
- Prelucrarea lemnului 34,36 39,09 1,14 36,48 1,06 1,97 2,15 2,55 
- Celuloză, hârtie şi carton 46,30 87,29 1,88 99,45 2,15 2,66 4,81 6,94 
- Edituri, poligrafie şi re-
producerea înregistrărilor 
pe suporţi 

44,32 61,36 1,38 37,62 0,85 2,54 3,38 2,62 

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

180,30 639,03 3,54 91,48 0,51 10,34 35,21 6,39 

- Chimie şi fibre sintetice şi 
artificiale 

47,59 127,09 2,67 128,05 2,69 2,73 7,00 8,94 

- Prelucrarea cauciucului şi 
a maselor plastice 

44,90 82,05 1,83 72,47 1,61 2,58 4,52 5,06 

- Alte produse din minerale 
nemetalice 

47,10 64,50 1,37 62,11 1,32 2,70 3,55 4,38 

- Metalurgie 38,97 154,65 3,97 123,60 3,17 2,23 8,52 8,63 
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Ramura 

VAB pe 
salariat 

(mil. 
lei)* 

Consumul 
intermediar 

Imobilizările 
corporale 

Raportul faţă de ramura cu 
valoarea cea mai mică pe 

salariat 

  pe 
salariat 

(mil. lei)*

pe o 
unitate
VAB 

pe salariat 
(mil. lei)*

pe o 
unitate
VAB 

val. 
adăug. 

VAB 

cons. 
intermed. 

Imobiliz 
corp. 

- Construcţii metalice şi 
produse din metal 

32,90 49,32 1,50 32,06 0,97 1,89 2,72 2,24 

- Maşini şi echipamente 24,97 35,18 1,41 56,21 2,25 1,43 1,94 3,92 
- Mijloace ale tehnicii de 
calcul şi de birou 

194,35 613,85 3,16 63,00 0,32 11,15 33,82 4,40 

- Maşini şi aparate 
electrice 

42,18 66,94 1,59 47,09 1,12 2,42 3,69 3,29 

- Echipamente, aparate de 
radio, televiziune şi 
comunicaţii 

102,64 111,66 1,09 32,94 0,32 5,89 6,15 2,30 

- Aparatură şi instrumente 
medicale, de precizie, 
optice şi ceasornicărie 

32,68 37,89 1,16 43,83 1,34 1,87 2,09 3,06 

- Mijloace de transport 
rutier 

33,09 81,53 2,46 79,91 2,41 1,90 4,49 5,58 

- Alte mijloace de transport 22,36 46,62 2,08 46,74 2,09 1,28 2,57 3,26 
- Mobilier şi alte activităţi 
neclasificate 

29,58 50,00 1,69 27,88 0,94 1,70 2,75 1,95 

3. Energie electrică şi 
termică, gaze şi apă 

53,66 151,88 2,83 614,25 11,45 3,08 8,37 42,89 

- Producţia, transportul şi 
distribuţia de energie elec-
trică şi termică, gaze şi 
apă caldă 

57,83 188,17 3,25 547,13 9,46 3,32 10,37 38,21 

- Captarea, tratarea şi 
distribuţia apei 

41,51 46,12 1,11 809,89 19,51 2,38 2,54 56,56 

*Preţuri curente. 

Sursa: Anuarul statistic al României 2000. 

Valoarea adăugată brută înaltă se realizează cu precădere în două categorii 
de sectoare bazate pe:  

• capital fizic intensiv; 

• capital uman intensiv (înaltă calificare). 

Din analiza datelor cuprinse în tabel rezultă că, de regulă, ramurile care 
realizează valoare adăugată brută ridicată antrenează eforturi economice mari în 
ce priveşte costurile intermediare şi imobilizările corporale. Aceşti indicatori, care 
definesc nivelul eficienţei economice a ramurilor, arată diferenţe însemnate 
existente între ramurile respective din acest punct de vedere. Aceasta înseamnă 
că susţinerea financiară a ramurilor cu cea mai înaltă valoare adăugată pe salariat 
devine excesiv de costisitoare din punctul de vedere al costurilor de capital, fapt 
ce ar însemna sacrificarea sau neglijarea dezvoltării altor ramuri mai eficiente. În 
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mod specific, susţinerea financiară a industriilor capital-intensive ar însemna, în 
acelaşi timp, folosirea unui număr mai restrâns de salariaţi decât sectoarele cu 
consum intensiv de muncă, ceea ce ar echivala cu reducerea gradului de ocupare 
a forţei de muncă. 

C. Intensitatea legăturilor dintre activităţi este alt criteriu care poate sta 
la baza selectării industriilor strategice. Acest criteriu derivă din interpretarea 
sistemică a economiei, potrivit căreia activităţile (ramurile) economice se 
caracterizează printr-o reţea extinsă de legături reciproce (interconexiuni) directe 
şi indirecte cu efecte de antrenare foarte diferite. Astfel, pentru a susţine 
dezvoltarea producţiei anumitor ramuri care au ca destinaţie consumul final 
(individual şi public), investiţiile şi/sau exportul este nevoie de dezvoltarea altor 
activităţi numite ramuri intermediare producătoare de materii prime, materiale sau 
echipamente de completare şi servicii, pe diferite filiere verticale şi orizontale. În 
baza matricei economiei naţionale a lui Leontief, care descrie fluxurile de produse 
între ramuri, se determină efectele de antrenare sau propagate pe care le implică 
dezvoltarea oricărei ramuri şi, în primul rând, cele cu destinaţie finală. 

În funcţie de caracteristica consumurilor directe şi de gradul de extindere a 
legăturilor în cadrul matricei, fiecare ramură produce efecte cumulate (totale) 
diferenţiate. Aceste efecte se referă, pe de o parte, la consumurile totale 
(cumulate) de energie şi materii prime, necesarul total de forţă de muncă, 
necesarul total de investiţii, iar, pe de altă parte, la rezultatele economice de tipul 
veniturilor salariale, veniturilor valutare, valorii adăugate, soldului balanţei 
comerciale şi de plăţi ş.a. obţinute ca urmare a modificărilor induse în activităţile 
diferitelor ramuri (de exemplu, creşteri sau scăderi de producţie). 

Aplicarea metodologiei input-output a lui Leontief la nivelul întregului sistem 
economic are avantajul de a determina într-o viziune globală intensitatea efectelor 
(directe şi indirecte) pe care le pot produce acţiunile de încurajare (stimulare) a 
dezvoltării unor ramuri cu producţie finală sau/şi intermediară. Mulţi economişti, 
mai ales cei din ţările mari dezvoltate, privesc asemenea calcule şi interpretări mai 
mult ca simple exerciţii teoretice. În practică, piaţa trebuie să hotărască ce ramuri 
să fie dezvoltate. Guvernul este dator doar să creeze climatul favorabil pentru 
afaceri pentru ca factorii de producţie (capitalul şi forţa de muncă) să treacă liber 
de la o ramură la alta. De altfel, într-o piaţă deschisă nu contează categoria de 
produse fabricate atât timp cât ea asigură cel puţin venitul marginal. Rămâne o 
chestiune mai mult sentimentală în a considera că o ramură cum este cea 
producătoare de oţel este mai importantă decât o ramură care produce un bun de 
consum oarecare. Este greu să scapi totuşi de sentimentul că producătorii de oţel 
sau de semiconductori fac ceva mult mai serios decât producătorii de jucării sau 
de pastă de dinţi, afirmă Krugman şi Obstfeld1. 

Totuşi, economiştilor dintr-o ţară ca România, unde se produc restructurări 
industriale profunde, nu le poate fi indiferent dacă dintr-un sistem industrial 

                                            
1 Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, International Economics, Theory and Policy, Harper 

Collins College Publishers, 1994, p. 279.  
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complex şi dezvoltat ar dispărea ramuri industriale de bază şi cu tehnicitate 
ridicată şi ar rămâne doar cele de jucării şi de pastă de dinţi. Cu tot venitul pe care 
acesta l-ar putea asigura, ele nu ar putea însă valorifica potenţialul economic şi 
social al ţării şi nici nu ar putea sprijini efortul de modernizare a economiei 
naţionale. De altfel, nici nu este greu de imaginat ce ar însemna pentru agricultura 
românească lipsa industriei de tractoare şi a celei de îngrăşăminte chimice, ori ce 
ar însemna pentru industriile construcţiilor de maşini şi pentru industria 
construcţiilor lipsa industriei metalurgice, ori, în fine, ce ar însemna pentru balanţa 
de plăţi importul în întregime al unor produse intermediare de bază şi al unor 
mijloace de investiţii. 

Evident, intervenţia guvernului în susţinerea unor ramuri apare necesară 
mai ales atunci când au loc restructurări profunde în condiţiile existenţei unor pieţe 
nefuncţionale sau a unor pieţe cu mari deficienţe în funcţionare. Analiza input-
output la care făceam referire mai înainte poate fi folosită ca instrument de studiu 
doar pentru a identifica ramurile strategice în funcţie de efectele propagate pe 
care acestea le produc. Pentru decizie însă este nevoie de ceva în plus. Este 
necesar de a conecta aceste ramuri la exigenţele pieţei. 

Însă conectarea propriu-zisă la piaţă nu se face la nivelul ramurii ci la nivelul 
firmelor care compun ramura respectivă. Firmele sunt acelea care acţionează şi 
contractează legături stabile între ele pe linie de aprovizionare şi desfacere, 
schimb de informaţii, cooperare tehnologică ş.a. 

În economia de piaţă ramurile se dezvoltă şi devin viabile numai odată cu 
formarea şi dezvoltarea grupurilor industriale de tip cluster, care reprezintă mai 
mult decât o simplă sumă de firme de acelaşi profil. Se formează şi se dezvoltă 
aşa-numitele firme-pivot cu succes pe piaţa internă şi pe cea externă. De regulă, 
în jurul acestor firme iau naştere şi se dezvoltă pe verticală şi pe orizontală o 
mulţime de alte unităţi care livrează firmelor pivot bunurile şi serviciile de care 
acestea au nevoie. 

Selectarea ramurilor strategice în funcţie de efectele de antrenare şi 
propagate pe care ele le produc se poate face nu prin analiza grupurilor de firmă, 
ci mai ales pe baza analizei input-output. Aplicarea politicii de susţinere a 
ramurilor selectate se face tot la nivelul ramurilor respective şi vizează nu toate 
firmele care formează grupul ci numai pe cele pivot. În felul acesta se păstrează 
caracterul neutru al măsurilor în raport cu firmele din ramură, iar efortul financiar 
capătă o eficienţă maximă întrucât ele se concentrează doar pe acele entităţi - 
reduse ca număr - care trag după ele toate celelalte firme din cadrul grupului. 

D. Potenţialul de creştere a ramurilor reprezintă un alt criteriu de definire 
şi selectare a ramurilor strategice. Aici este vorba, în fapt, de industriile care au 
perspectivă de creştere (sunrise industries) şi care trebuie sprijinite de guvern, 
spre deosebire de industriile stagnante şi de cele în declin (sunset industries) care 
trebuie lăsate să-şi desfăşoare activitatea strict după regulile pieţei. 

Şi în legătură cu acest criteriu sunt numeroşi cercetători care pledează pentru 
un tratament egal (neutru) faţă de toate industriile, lăsându-le deopotrivă supuse 
regulilor pieţei concurenţiale. Câteva argumente potrivnice unui asemenea punct de 
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vedere au fost redate mai sus şi, aşa cum am subliniat, ele au o relevanţă mult mai 
mare pentru ţările care se află în faza unei restructurări industriale de mare 
amplitudine şi profunzime, dar care nu au încă o piaţă funcţională. Orice politică 
industrială s-ar aplica şi cu atât mai mult cea selectivă implică necesitatea definirii şi 
analizării potenţialului de creştere. În această privinţă trebuie făcută mai întâi 
distincţia între potenţialul de creştere pe termen scurt şi mediu (conjuncturală) şi 
potenţialul de creştere pe termen lung şi foarte lung (durabilă). 

În cazul creşterii conjuncturale caracterizată prin ciclurile economice, în 
fazele de avânt pot apărea semnale de creştere semnificativă a unor ramuri. 
Aceasta nu înseamnă neapărat că ramurile respective au cu adevărat potenţial de 
creştere dacă în celelalte faze ale ciclului ele urmează tendinţele caracteristice 
acestuia. Evident, aici este vorba de un fenomen conjunctural şi el trebuie tratat 
ca atare. De regulă, evoluţia ramurilor cu potenţial de creştere pe termen lung 
traversează ciclurile, curba descrisă de aceste ramuri fiind mai puţin sensibilă la 
variaţii decât cea descrisă de curba ciclurilor şi mai ales decât curbele descrise de 
ramurile fără potenţial sau cu un potenţial redus de creştere.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figura 5.1. Curbe de creştere durabilă şi conjuncturală 

Definirea potenţialului de creştere a ramurilor doar prin modul cum au 
evoluat acestea în trecut este insuficientă sau chiar riscantă. De exemplu, câtă 
garanţie există că asemenea evoluţie înregistrată în trecut va continua şi în viitorul 
previzibil sau dacă nu cumva ramurile respective nu-şi vor epuiza, în scurt timp, 
potenţialul de creştere datorită venirii în ramură a unui număr mare de investitori şi 
saturaţiei pieţei? Nici în economiile dezvoltate şi cu atât mai mult în economiile cu 
pieţe emergente, pieţele nu sunt capabile să lucreze pe termen lung şi să 
soluţioneze toate problemele în legătură cu dezvoltarea ramurilor strategice de 
acest tip cu toate implicaţiile lor. 

De aceea, ar trebui adâncită analiza pentru a vedea direcţiile de schimbare 
a tehnologiilor şi costurile antrenate de aceste schimbări, modificările din 

Ramuri cu potenţial de 
creştere redus (conjuncturală) 

Ramuri cu potenţial de 
creştere durabilă 



LIBERALIZARE, INTEGRARE ŞI SISTEMUL INDUSTRIAL 

 

103 

domeniile cererii şi ofertei consumului, rolul pe care îl vor juca, în viitor, diferitele 
tipuri de factori, cunoştinţele acumulate sau capabilitatea, resursele naturale în 
raport cu cele artificiale, forţa de muncă cu calificare ridicată în raport cu cea de 
calificare medie sau joasă, efectele produse asupra mediului, potenţialul de 
finanţare prin capital autohton sau prin investiţii directe străine, calitatea şi 
capacitatea managementului, posibilităţile de cooperare regională pentru 
susţinerea unor proiecte şi de atragere a marilor firme naţionale şi multinaţionale 
în realizarea acestora. 

Pentru a sprijini dezvoltarea ramurilor cu cel mai mare potenţial de creştere 
sunt necesare studii prealabile şi măsuri complexe care depăşesc sfera strictă a 
produsului sau a ramurii respective, studii şi măsuri care anvizajează: evoluţia 
cererii şi a modelelor de consum pe diferitele segmente de piaţă (internă, 
europeană şi mondială), orientarea pregătirii forţei de muncă, orientarea cercetării, 
dezvoltării şi inovării, identificarea surselor alternative de procurare a materiilor 
prime şi materialelor, elaborarea studiilor de marketing şi de dezvoltare a reţelei 
de desfacere pe diferite pieţe. Asemenea ramuri vor defini în mare parte profilul 
economic viitor al ţării în concordanţă cu exigenţele Uniunii Europene.  

E. Potenţialul de inovare şi de producere a externalităţilor pozitive în 
economie este criteriul care capătă tot mai mult teren în studiile de definire şi 
selectare a industriilor strategice. Spre deosebire de celelalte criterii analizate mai 
înainte, acest criteriu este mai precis, mai direct şi exprimă cerinţele esenţiale pe 
care trebuie să le îndeplinească industriile strategice în condiţiile pieţelor deschise 
prin procesele de integrare şi de globalizare. 

La definirea şi alegerea industriilor strategice după acest criteriu, Michalski 
porneşte de la premisa potrivit căreia pe plan mondial are loc o intensificare fără 
precedent a competiţiei şi că economiile naţionale nu mai pot face faţă acesteia 
prin structurile industriale şi tehnologice tradiţionale. Într-adevăr, în economia 
mondială procesele de globalizare şi de integrare regională au produs importante 
schimbări cu un profund impact asupra relaţiilor economice internaţionale şi 
asupra interacţiunii participanţilor pe piaţă, aducând diferitele culturi aflate în 
izolare la un tot mai strâns contact unele cu altele şi supuse unei competiţii acerbe 
datorită următorilor factori mai semnificativi: reducerea barierelor tarifare şi a celor 
netarifare în comerţul cu bunuri şi servicii; integrarea pieţelor financiare şi a 
investiţiilor străine directe; penetrarea pe pieţe şi în economiile ţărilor lumii a 
marilor oligopoluri şi oligopsonuri care stăpânesc tot mai mult industriile şi 
respectiv, comerţul; formarea Pieţei unice europene şi a uniunii economice şi 
monetare europene.  

Observând că în materie de competitivitate accentele se pun nu doar pe 
nivelul preţurilor, ci mai ales pe calitate, pe nivelul tehnologic şi că industriile 
tradiţionale aflate în declin devin neprofitabile, în special în noile condiţii ale 
deschiderii economice, multe guverne înclină tot mai mult spre folosirea acelor 
politici industriale menite să susţină eforturile de întărire a capabilităţii de inovare 
în activităţile economice strategice şi să atragă resurse mobile valoroase din 
străinătate – investiţii, know-how etc. 
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În baza acestor observaţii asupra realităţii, Michalski constată că există un 
anumit consens în definirea sectoarelor strategice în trei direcţii importante: 

– produc externalităţi pozitive majore; 

– au economii de scară bazate pe învăţare; 

– au legături în amonte şi în aval cu alte sectoare cărora le transmit 
externalităţi. 

Prin urmare, o industrie este considerată strategică dacă ea răspunde 
următoarelor cerinţe:  

În primul rând reprezintă o sursă de inovaţii tehnologice importante de care 
beneficiază nu numai firmele proprii, ci şi furnizorii, salariaţii şi clienţii (utilizatorii) 
acestora pe calea diseminării largi în economie şi în societate a cunoştinţelor şi a 
mijloacelor sau serviciilor produse. Un exemplu semnificativ ni-l oferă industria 
semiconductorilor care a revoluţionat nu numai industria de tehnologia informaţiei 
şi telecomunicaţiilor, ci şi întreaga economie şi însăşi viaţa socială prin 
răspândirea largă a mijloacelor şi serviciilor informatice în industrii, transporturi, 
comerţ, gospodării ş.a. 

În al doilea rând generează economii de scară, ceea ce îi permite să atragă 
după sine dezvoltarea infrastructurii (transporturi, telecomunicaţii, furnizori, 
consultanţă etc.) formându-se astfel mari centre industriale prin intrări sau localizări 
mai uşoare şi mai ieftine de noi firme în zonele respective. Exemple mai 
semnificative sunt: Silicon Valley pentru semiconductori, San Francisco – Sud şi 
Emerville pentru biotehnologii, Bavaria şi Torino pentru producţia de automobile etc. 

În al treilea rând produce o importantă infrastructură pentru alte firme din 
aceleaşi industrii sau din industrii înrudite şi contribuie la ridicarea gradului de 
competitivitate a economiei naţionale pe pieţele naţionale şi mondiale. 

Criteriul de alegere dezvoltat mai sus deşi îngustează plaja de alegere a 
activităţilor strategice şi implică aplicarea unei politici economice cu un efort 
investiţional relativ ridicat, cu efecte economice şi sociale pe termen lung şi cu un 
grad relativ ridicat de risc, el (criteriul) pare totuşi să reprezinte singura modalitate 
de dezvoltare durabilă şi de modernizare economică şi socială a ţării. 

Întrebarea este aceea dacă ţările mai puţin dezvoltate pot avea acces la 
structuri de producţie industrială bazate pe tehnologii cu asemenea efecte. 
Modelul privind ciclul produsului descris de Vernon arată că în cadrul 
mecanismului comerţului exterior ţările au anumite trasee predestinate în ce 
priveşte acest acces în funcţie de nivelul lor de dezvoltare. 

Astfel, în ciclul lor de viaţă, produsele străbat trei faze: a) cea a produsului 
nou; b) cea de maturitate; c) cea standardizată. Fiecare fază este proprie unei 
anumite categorii de ţări din punct de vedere al nivelului lor de dezvoltare. 
Produsele noi sunt apanajul ţărilor celor mai dezvoltate, produsele mature sunt 
proprii ţărilor cu dezvoltare medie, iar produsele standardizate sunt proprii ţărilor 
cu un nivel mai scăzut de dezvoltare (figura 5.2). 
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Ţările cele mai dezvoltate 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ţările cu dezvoltare medie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ţările mai puţin dezvoltate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Produse noi                               Standardizate                             Maturitate 
Fazele evoluţiei produsului 

Figura 5.2. Fazele ciclului produsului repartizate pe niveluri 
de dezvoltare ale ţărilor 

Sursa: Reymond Vernon, International Investment and International Trade in the Product Cycle, 
în Quaterly Journal of Economics, vol. 80, 1966 ( 190-207). 

O asemenea asociere este făcută în strânsă legătură cu următorii doi factori 
fundamentali: 1) potenţialul ştiinţific şi tehnologic aplicativ al ţărilor; 2) 
caracteristica dominantă a pieţelor reprezentată de nivelul veniturilor pe locuitor 
(care formează potenţialul cererii) şi de nivelul costurilor cu forţa de muncă. 

Referitor la potenţialul ştiinţific şi tehnologic aplicativ al ţărilor. 
Asimilarea în fabricaţie a produselor noi cu un nivel tehnic ridicat (marile invenţii) 
necesită condiţii speciale care pot fi găsite doar în ţările cele mai dezvoltate. În 
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principiu, firmele au acces la cunoştinţe ştiinţifice într-un număr mare de ţări. Însă, 
aşa cum ne avertizează Vernon, ar fi o greşeală să se considere că accesul la 
cunoştinţele ştiinţifice ar însemna şi probabilitatea egală a aplicării acestor 
principii în generarea noilor produse. Există un mare decalaj dintre cunoaşterea 
unui principiu ştiinţific şi încorporarea principiului într-un produs comercializabil pe 
piaţă. Trecerea de la principiile ştiinţifice la producţie prin încorporarea acestor 
principii în produse noi comercializabile pe piaţă presupune îndeplinirea a două 
condiţii: existenţa unei reţele de institute dense şi bine dotate cu laboratoare de 
experimentări şi testări şi cu cercetători cu vaste cunoştinţe şi cu o îndelungată 
experienţă aplicativă; un corp de antreprenori care să intervină şi să accepte 
riscul.  

Referitor la caracteristicile dominante ale pieţelor. În acţiunile de 
localizare a invenţiilor şi în cele de asimilare a produselor în fabricaţie, firmele ţin 
seama de caracteristicile dominante ale pieţelor. Ele (firmele) îşi adaptează 
structura de producţie în funcţie de nivelul veniturilor populaţiei şi de nivelul 
costului forţei de muncă. De exemplu, în ţările cu un nivel ridicat de venituri al 
populaţiei se produc şi se comercializează produse cu o înaltă elasticitate a cererii 
în funcţie de venit, precum şi produse care substituie (economisesc) munca cu 
costuri ridicate. 

Producătorii de noi produse trebuie să fie conştienţi nu numai de 
posibilităţile tehnice de a produce ci, în egală măsură, şi de oportunităţile oferite 
de piaţă de a promova şi de capacitatea pieţei de a absorbi noile produse. De 
regulă toate acestea comportă risc pe care şi-l asumă firmele iar capacitatea de 
absorbţie este determinată în mare parte de nivelul veniturilor populaţiei şi de 
costurile pe unitatea de muncă. Tocmai de aceea, în ţările cele mai dezvoltate 
antreprenorii se angajează mai ales la asimilarea şi la dezvoltarea acelor tipuri de 
produse care apelează la o piaţă cu venituri mari (high-income elasticity of 
demand) sau de produse care economisesc munca (substitute for high-cost 
labor). Ei mai ţin seama încă de un factor şi anume: în perioada în care produsul 
este protejat prin reglementările privind dreptul de proprietate industrială firma 
rămâne singura producătoare şi, în mod implicit, singura care controlează piaţa. 
Doar în momentul când firma respectivă are în pregătire lansarea unei variante 
îmbunătăţite sau a unei noi generaţii de produs, pentru a-şi recupera cheltuielile 
de cercetare ea vinde licenţa acelui produs. 

 De regulă, cumpărătorii unor astfel de licenţe relativ ieftine sunt cei din 
ţările mai puţin dezvoltate care caută să substituie importul şi să pună în valoare 
resursele proprii disponibile – forţa de muncă mai ieftină, materii prime etc. Prin 
punerea în valoare a acestor resurse, se creează anumite avantaje pentru firmele 
acestor ţări şi, ca urmare, din importatoare ele (ţările) devin, treptat, exportatoare 
de asemenea produse.  

Trecerea de la prima fază a ciclului de viaţă al produsului (produs nou) la 
celelalte faze (maturitate sau standardizate), renta de monopol, izvorâtă din 
dreptul de proprietate industrială, dispare iar concurenţa începe să se manifeste 
din plin, ceea ce face ca avantajul competitiv pentru produsele în cauză să se 
deplaseze din ţările cele mai dezvoltate la celelalte categorii de ţări (cu dezvoltare 
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medie şi apoi mai puţin dezvoltate), avantaj care provine mai ales din 
oportunităţile de valorificare a materiilor prime şi din costurile mai reduse ale forţei 
de muncă din aceste ţări. 

La un stadiu avansat de maturitate a unor produse, ţările cu dezvoltare 
medie pot oferi firmelor avantaje competitive iar la un stadiu avansat de 
standardizare a produselor ţările cu nivelul cel mai scăzut de dezvoltare sunt 
acelea care pot oferi firmelor avantaje competitive mai ridicate în special pe 
seama costurilor mai reduse ale unor resurse locale. În condiţiile globalizării, în 
care operează pe scară largă companiile multinaţionale, şi ale căror ramificaţii pe 
linie de producţie se întind în toate categoriile de ţări (inclusiv în cele mai puţin 
dezvoltate), modelul prezentat poate suferi modificări esenţiale. De exemplu, în 
multe cazuri, se pot şterge delimitările dintre unele categorii de ţări în ce priveşte 
fazele ciclurilor produsului descrise mai înainte. Acest proces contribuie la 
schimbarea statutului ţărilor respective. Din ţări importatoare ele devin ţări 
exportatoare la aceste produse însă în condiţii concurenţiale mult mai aspre şi la 
preţuri ale produselor respective mult mai reduse.  

 5.3. O propunere de evaluare a criteriilor pentru definirea ramurilor 
strategice 

Criteriile analizate trebuie privite din perspectiva unei anumite finalităţi 
acceptate ca elemente componente ale unei funcţii obiectiv. Întrebarea este: care 
ar trebui să fie această funcţie pentru a constitui acel numitor comun sau acea 
ţintă-liant pentru toţi operatorii economici care, odată cu satisfacerea intereselor 
lor de sporire a profitului, să le dirijeze eforturile şi spre ridicarea nivelului de 
competitivitate pe piaţa unică europeană, spre creşterea externalităţilor pozitive în 
economie şi societate şi spre valorificarea superioară a resurselor naţionale. În 
urma numeroaselor propuneri şi experimentări s-a dovedit imposibilitatea 
construirii unei asemenea funcţii sintetice. De aceea trebuie să se recurgă la un 
substitut prin construcţia unui sistem de indicatori care să înfăţişeze modul cum se 
poate răspunde la înfăptuirea unor interese vitale ale ţării şi ale societăţii 
româneşti în condiţii de eficienţă sau care să releve efectele dinamice directe şi 
indirecte produse de dezvoltarea activităţilor economice. Aceşti indicatori 
exprimaţi prin punctaje, sunt însoţiţi de unele aprecieri calitative care să dea 
posibilitatea unor argumente suplimentare privind ierarhizarea activităţilor după 
importanţa lor în soluţionarea unor probleme economice şi sociale vitale la nivel 
naţional cum este, de exemplu, cea alimentară sau cea a energiei. 

Unii dintre autori reţin ca unic criteriu pentru a evalua şi selecta ramurile 
strategice doar potenţialul de inovare şi de externalităţi pozitive ale acestora. 
Toate celelalte criterii sunt excluse de la evaluare pe motivul că ar fi irelevante 
pentru obiectivul propus sau/şi că ar fi redundante şi contradictorii. Fireşte, aşa 
cum am subliniat, aproape la fiecare dintre acestea există anumite neajunsuri. 
Aceasta nu trebuie să constituie un motiv de excludere din analize. Suntem 
convinşi că cuprinderea lor în analize cu o anumită penalizare (prin scăderea 
corespunzătoare a punctajelor) ar fi o metodă mai adecvată cerinţelor ştiinţifice şi 
practice. 
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Având definit întregul set de criterii, acum se poate trece la operaţia de 
alegere a industriilor strategice. Pentru aceasta vom construi un tabel sinoptic 
având aşezate pe coloane cele cinci criterii prezentate mai sus iar pe linii, 
principalele activităţi economice (ramuri). În dreptul fiecărei ramuri vom da note de 
la 1 la 5, în funcţie de intensitatea caracteristicilor fiecărei ramuri evidenţiate prin 
datele din tabelul 5.2 şi din tabelele input-output. Având în vedere importanţa 
deosebită a criteriului privind potenţialul de inovare şi de externalităţi pozitive, el 
este luat în calcul cu un punctaj dublu (de la 2 la 10). În felul acesta putem 
exprima mai sigur şi mai clar caracterul strategic al unor ramuri în raport cu altele 
(tabelul 5.3). 

Tabelul 5.3  

Schema aplicării criteriilor de selectare a ramurilor strategice 
(punctaje şi aprecieri calitative) 

Criteriul

Ramura 

Potenţialul 
de valorifica-
re a resurse-
lor naturale 

Valoa-
rea adă-

ugată 
brută 

Extinderea 
legăturilor şi 
propagarea 

efectelor 

Potenţi-
alul de 
creş-
tere 

Potenţialul 
de inovare şi 
de externali-
tăţi pozitive *)

Total 
punc-

te 

Aprecieri 
calitative 

Industriile 
prelucrătoare 

       

- Alimentară şi 
băuturi 

5 4 5 4 8(4) 26 Se asigură securi-
tatea alimentară a 
populaţiei 

- Industria tutunului 4 5 2 1 2(!) 14 Ramură cu exter-
nalităţi negative 
ce trebuie descu-
rajată 

- Textilă şi produse 
textile 

4 1 3 1 2(!) 11 Se pot pune în 
valoare resursele 
agricole 

- Confecţii din tex-
tile, blănuri şi piele

4 1 3 1 2(1) 11  

- Pielărie şi 
încălţăminte 

4 1 3 1 2(1) 11  

- Prelucrarea 
lemnului 

5 2 2 1 2(1) 12  

- Celuloză, hârtie 
şi carton 

5 3 3 3 4(2) 18  

- Edituri, poligrafie 
şi reproducerea 
înregistrărilor pe 
suporţi 

2 3 5 5 10(5) 25 Se pot pune în 
valoare resursele 
umane cu califi-
care superioară 

- Prelucrarea ţiţe-
iului, cocsificarea 
cărbunelui şi tra-
tarea combustibi-
lilor nucleari 

3 5 4 4 6(3) 23  

- Chimie şi fibre 
sintetice şi artifi-
ciale 

4 3 5 4 10(5) 26 Trebuie luate în 
considerare în 
special ramurile 
chimiei fine şi de 
medicamente, 
precum şi cele cu 
un potenţial mare 
de inovare, de 
externalităţi pozi-
tive şi de piaţă 
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Criteriul

Ramura 

Potenţialul 
de valorifica-
re a resurse-
lor naturale 

Valoa-
rea adă-

ugată 
brută 

Extinderea 
legăturilor şi 
propagarea 

efectelor 

Potenţi-
alul de 
creş-
tere 

Potenţialul 
de inovare şi 
de externali-
tăţi pozitive *)

Total 
punc-

te 

Aprecieri 
calitative 

- Prelucrarea cau-
ciucului şi a mase-
lor plastice 

4 3 4 4 6(3) 21  

- Alte produse din 
minerale nemeta-
lice 

4 3 4 4 6(3) 21  

- Metalurgie 1 3 4 3 4(2) 15  
- Construcţii meta-
lice şi produse din 
metal 

1 2 4 4 6(3) 17  

- Maşini şi echipa-
mente 

2 2 5 5 10(5) 24  

- Mijloace ale teh-
nicii de calcul şi de 
birou 

2 5 5 5 10(5) 27 Ramura cea mai 
dinamică şi cu 
efecte propagate 
în economie şi 
societate cele 
mai mari 

- Maşini şi aparate 
electrice 

2 3 5 5 10(5) 25  

- Echipamente, 
aparate de radio, 
televiziune şi 
comunicaţii 

1 4 5 5 10(5) 25  

- Aparatură şi 
instrumente 
medicale, de 
precizie, optice şi 
ceasornicărie 

2 3 5 5 10(5) 25 Potenţial ridicat 
de inovare şi de 
propagare a 
efectelor 

- Mijloace de 
transport rutier 

1 3 5 4 8(4) 21  

- Alte mijloace de 
transport 

3 2 5 5 10(5) 25  

- Mobilier şi alte 
activităţi neclasifi-
cate 

3 2 4 4 8(4) 21  

- Producţia, trans-
portul şi distribuţia 
de energie elec-
trică şi termică, 
gaze şi apă caldă 

3 3 5 5 6(3) 22 Ramură cu cele 
mai extinse legă-
turi şi efecte pro-
pagate în econo-
mie. Este o ramu-
ră vitală pentru 
funcţionarea eco-
nomiei 

- Captarea, trata-
rea şi distribuţia 
apei 

       

* Potenţialul de inovare şi de producere şi diseminare a externalităţilor pozitive se consideră de 
două ori mai mare decât celelalte criterii. 

Ca atare, acest criteriu capătă valori duble faţă de cele obişnuite puse în paranteze. 

Dacă vom stabili pragul minim de punctaj la 25, vom putea considera 
strategice următoarele industrii: mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou, 
alimentară, chimie, edituri, poligrafie şi reproduceri pe suporţi, maşini şi aparate 
electrice, echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii, aparatură şi 
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instrumente medicale, de precizie, optice şi ceasornicărie, mijloace de transport 
aerian şi naval. Deşi nu întruneşte punctajul minim, trebuie considerată strategică 
şi industria de energie electrică şi termică, mai ales cea bazată pe energia 
nucleară. De asemenea, ar trebui precizat că nu toate ramurile chimiei trebuie 
considerate strategice, ci numai chimia fină, cea de medicamente şi, în general, 
produsele cu un potenţial mare de inovare, de externalităţi pozitive şi de piaţă. 

Din păcate, statisticile nu sunt adaptate suficient la noile schimbări ce au loc 
în structurile economiei naţionale şi mondiale. De exemplu, o ramură industrială 
de producere a cunoştinţelor de tip software, care a căpătat un avânt 
deosebit, nu apare evidenţiată în nomenclatoarele de clasificări ale ramurilor. O 
atare anomalie apare cu atât mai evidentă, cu cât, de exemplu, o firmă ca 
Microsoft a ajuns astăzi să aibă o valoare de piaţă mai mare decât cunoscuta 
firmă gigant General Motors1 şi cu cât tehnologia informaţiei invadează şi 
revoluţionează toate activităţile economice, inclusiv viaţa socială. 

Principalele elemente care fac să sporească valoarea de piaţă a unei firme 
sunt cele intangibile-intelectuale (Anexa 5.1), tocmai pentru că acestea au un 
potenţial de inovare şi de producere a externalităţilor pozitive foarte mari şi pentru 
că ele (elementele intelectuale) se concretizează printr-o contribuţie tot mai 
importantă la creşterea economică şi la modernizarea tuturor activităţilor. 

Toate acestea constituie argumente puternice pentru ca ramura privind 
tehnologia informaţiei să fie evidenţiată în mod distinct în statisticile oficiale şi, 
totodată, să fie acceptată ca ramură industrială strategică de prim rang şi tratată 
ca atare în politicile economice. 

                                            
1 John H. Dunning, Technology and the Changing Boundaries of Firms and Governments, 

OECD Proceeding, OECD – Paris Cedex, 1997, p. 19. 
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Capitolul 6 

TEORII ALE AVANTAJULUI, DEZVOLTAREA 
INDUSTRIALĂ ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ1  

 

Atât în literatura de specialitate, cât şi în politica de dezvoltare industrială şi 
de integrare, există anumite confuzii cu privire la definirea şi utilizarea unor legi 
sau concepte economice, cum sunt: avantajul comparativ şi avantajul 
competitiv. 

După cum vom vedea, confuzia nu are numai o semnificaţie pur lexicală şi 
conceptuală, ci şi una profund pragmatică, cu implicaţii majore în orientarea 
dezvoltării economice şi sociale, ca şi în procesul de integrare. O explicaţie 
corectă a acestor două concepte este importantă astăzi şi din punctul de vedere 
al aplicării unor politici economice adecvate care să garanteze creşterea 
competitivităţii şi integrarea europeană, în mod eficient.  

6.1. Noul concept la baza integrării europene 
Necesitatea integrării în UE nu este şi nu poate fi pusă la îndoială. Viitorul 

democraţiei şi prosperităţii economice şi sociale a României este strâns legat de 
integrarea europeană şi acest lucru a fost recunoscut de toate forţele politice din 
ţara noastră prin Declaraţia de la Snagov, din 1995, care a însoţit cererea de 
aderare la UE, ca şi prin Declaraţia din martie 2000 privind strategia naţională de 
dezvoltare economică. 

Potrivit Deciziei Consiliului European, întrunit la Copenhaga în iunie 1993, 
ţările asociate din Europa Centrală şi de Est, care doresc, pot deveni membre ale 
Uniunii Europene, iar aderarea fiecărei ţări va avea loc pe măsură ce ea va avea 
capacitatea să-şi asume obligaţiile ce-i revin prin satisfacerea condiţiilor politice şi 
economice pe care le implică aderarea şi anume: 

– să existe instituţii stabile care garantează democraţia, primatul legii, 
drepturile omului, respectarea şi protecţia minorităţilor; 

– să existe o economie de piaţă funcţională cu capacitatea de a face faţă 
la presiunile concurenţiale şi la forţele de piaţă din cadrul Uniunii; 

– să existe capacitatea de a-şi asuma obligaţiile ce rezultă în urma 
aderării, inclusiv la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare. 

Studiind cu atenţie documentele referitoare la criteriile economice pe care 
urmează să le îndeplinească ţările candidate la integrare, rezultă în mod limpede 
că organismele de decizie ale UE au adoptat o filosofie modernă în legătură cu: 

                                            
1 Capitolul reprezintă o parte din studiul publicat în “Oeconomica”, nr. 3-4/2000, p. 213-224. 
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• definirea structurii pieţelor şi a mecanismelor de funcţionare ale 
acestora; 

• componenţa instituţiilor de piaţă; 

• tipul politicilor economice utilizate; 

• modurile de acţiune pentru crearea condiţiilor de aderare. 

Această filosofie se bazează pe un concept fundamental nou, acela al 
avantajului competitiv aflat la antipozi faţă de teoria avantajului comparativ 
căzută deja de mult în desuetudine însă, din păcate, des invocată şi folosită la 
fundamentarea sau susţinerea orientării structurii de ramură a economiei 
României.  

Înainte de a vedea în ce constă noul concept al avantajului competitiv, care 
sunt valenţele sale teoretice şi aplicative, este necesar să redăm mai întâi câteva 
trăsături ale teoriei avantajului comparativ şi unele consecinţe ale aplicării sale în 
politica economică din România. 

6.2. Teoria avantajului comparativ 
Această teorie emite explicaţii asupra condiţiilor naturale favorabile 

existente într-o economie naţională (costurile reduse ale unor factori de producţie) 
în comparaţie cu cele din alte economii naţionale, pentru dezvoltarea unor ramuri 
şi sugerează, în baza unor raţionamente şi analize statice, orientarea specializării 
luând în considerare avantajele utilizării factorilor naturali disponibili. Metodologia 
folosită şi modul de a argumenta al acestei teorii derivă din ştiinţa economică 
pozitivă preocupată exclusiv de descrierea şi analiza economiei aşa cum este ea. 
Obiectivele se realizează autonom prin jocul liber al pieţei concurenţiale. Tocmai 
de aceea, politicile economice utilizate aici au mai mult un caracter pasiv, 
contemplativ, fără acţiuni îndreptate spre realizarea anumitor ţinte. Teoria 
avantajului comparativ se sprijină în mod explicit şi cu deosebire pe trei piloni:  

– existenţa unor resurse naturale abundente şi ieftine, care stau la baza 
orientării structurii de ramură a economiei; 

– existenţa unui mediu general concurenţial de afaceri; 

– folosirea unor politici macroeconomice neutre. 

Într-un articol publicat în “Oeconomica” (A. Iancu, 1999) subliniam 
următoarea idee: dacă va fi lăsată, mai departe, să acţioneze liber legea 
avantajului comparativ, ca factor obiectiv, neutru care să hotărască asupra 
viitoarei configuraţii a industriei româneşti, conform principiului darwinist al 
selecţiei naturale, vom asista neputincioşi la aplicarea unor tipuri de ajustări care 
produc amputări în toate subsistemele industriale şi conduc la o degradare 
generală a structurii industriale din ţara noastră. 

Din păcate, amputările cele mai grave şi mai oneroase s-au produs şi se 
produc mai ales în acele ramuri care au un rol vital în dezvoltarea, pe baze noi, 
moderne, a întregului sistem economic al României: cercetarea ştiinţifică, 
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dezvoltarea tehnologică şi inovarea, aparate şi instrumente medicale, de precizie 
şi optice, medicamente, aparate de măsură şi control, electronice, chimie fină, 
avioane, tractoare, mijloace de automatizare, produse de mecanică fină, industria 
alimentară etc. 

În baza acţiunii legii avantajului comparativ, cele mai dramatice scăderi ale 
producţiei şi ale exportului şi cele mai importante creşteri ale importurilor s-au 
înregistrat, în ultimii zece ani, tocmai la aceste ramuri. În tabelul 6.1, redăm nivelul 
producţiei din 1997 şi 2000, faţă de volumul producţiei unor ani de vârf din 
deceniile anterioare, la o serie de produse importante care contribuie la 
valorificarea superioară a resurselor naţionale şi la dezvoltarea infrastructurii: 

Tabelul 6.1 

Nivelul producţiei din 1997 şi 2000 comparativ cu cel maxim 
din trecut (1970-1986) la diverse produse 

Produsele UM Nivelul producţiei 
  Maxim din trecut 1997 2000 

- Tractoare buc. 75.000 (1975) 11.000 5505 
- Autocamioane, autotractoare şi 
autobasculante 

buc. 35.018 (1970) 1956 702 

- Coloranţi şi pigmenţi organici t 16.540 (1980) 1000 262 
- Antibiotice (SA) t 831 (1986) 4 - 
- Lacuri şi vopsele t 196 (1986) 38 34,5 
- Ţesături din bumbac şi tip bumbac mil. mp 748 (1980) 173 143,7 
- Ţesături din lână şi tip lână mil. mp 137 (1986) 17 12,4 
- Oţel mil. t 13,2 (1980) 6,7 4,7 
- Ciment mil. t 15,6 (1980) 6,5 8,2 

Sursa: Anuarele statistice ale României 1991 şi 1998; Buletin Statistic de Industrie nr. 12/2000. 

La produsele alimentare, băuturi şi tutun valoarea exporturilor a fost de 108 
mil. USD în 1996, de 106 mil. USD în 1997 şi de 64 mil. USD în 1999, în timp ce 
valoarea importurilor s-a ridicat la 605 mil. USD, la 426 mil. USD şi, respectiv, la 
416 mil. USD. 

În schimb, se află în creştere exporturile de materii prime şi intermediare –
buşteni şi cherestea, fier vechi, ciment, produse chimice de bază etc., precum şi 
exporturile unor produse ale industriei prelucrătoare bazate pe consum mare de 
muncă necalificată sau cu calificare inferioară. Acest proces reprezintă, în fapt, 
aşa cum spuneam mai sus, o confirmare a aplicării legii avantajului comparativ. 

După cunoştinţele noastre, nici o ţară europeană dezvoltată de dimensiuni 
mari sau medii nu şi-a putut permite să asiste în mod pasiv la contracţia, până 
aproape de dispariţie, a acelor ramuri şi firme care contribuie la generarea şi 
diseminarea progresului tehnic în economie, la asigurarea securităţii alimentare şi 
dezvoltării umane sau la diminuarea, peste măsură, a unor industrii intermediare 
(siderurgie, metalurgie, materiale de construcţie, produse chimice, fire şi fibre 
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textile şi ţesături, piei etc.), la dispariţia unor ramuri care susţin înfăptuirea 
programelor de investiţii şi de informatizare a economiei şi societăţii, precum şi 
altele asemănătoare. 

Lăsând legea avantajului comparativ să acţioneze în mod nestingherit pe o 
piaţă încă nefuncţională şi cu mari distorsiuni, precum şi într-un mediu de afaceri 
viciat (de arierate, de inflaţie, de credite foarte scumpe, de creşteri bruşte ale 
cursului de schimb şi de o politică fiscală apăsătoare) sunt afectate nu numai 
întreprinderile fără perspective de dezvoltare, dar şi întreprinderile cele mai 
viabile, acestea din urmă devenind victimele factorilor nefavorabili menţionaţi. 

Ceea ce a agravat şi agravează şi mai mult mediul de afaceri din România, 
paralizând desfăşurarea vieţii economice, este nu numai acceptarea, cu o 
anumită uşurinţă, condiţionalităţile dogmatice ale F.M.I., dar şi preluarea tale-
quale a unor idei sau recomandări date de experţi străini fără experienţă şi fără 
suficiente cunoştinţe despre structura şi mecanismele de funcţionare a 
economiilor reale din ţările în transformare şi mai puţin dezvoltate1. Multe din 
aceste idei, extrase mai mult din manualele ce descriu concurenţa perfectă şi 
teoria avantajului comparativ, s-au dovedit a fi cu totul străine nu numai de 
mecanismele şi de cerinţele economiei româneşti, ci chiar şi de practicile şi de 
cerinţele comunităţilor europene. 

A accepta explicaţii privind specializarea pe ramurile economiei, exclusiv în 
baza legii avantajului comparativ, înseamnă, practic, a bloca încă de la început 
calea de a cerceta în mod obiectiv factorii de producţie în dinamica lor, 
schimbarea calităţii acestora, precum şi contribuţia masivă pe care o are, în ţările 
dezvoltate, un nou factor de producţie reprezentat de stocul de cunoştinţe 
ştiinţifice şi de invenţia şi inovaţia tehnologică asupra schimbărilor produse în 
structura ramurilor de producţie şi servicii. A nu lua în considerare contribuţia 
acestor factori, în evoluţia lor, asupra specializării arată cât de limitată este legea 
avantajului comparativ în posibilităţile de a explica adevăratele realităţi şi tendinţe 
şi de a formula politici economice care să conducă la înlăturarea acelor neajunsuri 
care determină, în prezent, evoluţia ramurilor şi comerţului exterior al României. 

6.3. Avantajul competitiv. Conţinutul şi valenţele sale 
Spre deosebire de teoria menţionată, cu o viziune statică şi mai mult 

macroeconomică, noul concept al avantajului competitiv – cu o viziune dinamică şi 
strict microeconomică – scoate în evidenţă faptul că evoluţia, succesul şi 
specializarea economiilor naţionale depind, în primul rând, de gradul de 

                                            
1 Condiţionalităţile şi ideile se referă, de exemplu, la anularea, peste noapte, a facilităţilor 

acordate investitorilor, promovarea unor politici fiscale neutrale, impunerea liberalizării unor 
politici comerciale prin reducerea sau anularea unor restricţii vamale dincolo de cele prevăzute 
în acordurile cu OMC, emiterea unor concluzii (în cadrul unor studii elaborate de experţi ai UE) 
de a limita producţia unor ramuri industriale cum sunt: siderurgia, construcţii de maşini ş. a., 
cu mult sub cele ale unor ţări central europene (Cehia şi Polonia), neacceptarea unor 
reglementări salariale de natură să asigure întărirea unor instituţii fundamentale ale statului. 
Toate acestea au produs efecte negative asupra dezvoltării economice. 
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competitivitate a firmelor pe piaţa naţională şi pe cea internaţională, de evoluţia şi 
profilul acestor firme, precum şi de asimilarea progresului tehnic şi mai puţin de 
existenţa resurselor naturale. Într-adevăr, există numeroase ţări lipsite de resurse 
naturale care au cunoscut însă însemnate progrese economice şi sociale, dar şi 
ţări bogate în resurse naturale care nu au cunoscut o dezvoltare economică 
semnificativă. 

 Avantajul competitiv îşi găseşte fundamentarea ştiinţifică în aşa-numita 
ştiinţă economică normativă ale cărei analize oferă prescripţii sau formulări despre 
ceea ce trebuie să fie decât despre ceea ce este. Noul concept se bazează pe 
politici active, selective şi direcţionate către realizarea anumitor ţinte în contextul 
mecanismelor concurenţiale de piaţă.  

Noul concept se sprijină, în mod explicit, pe următorii patru piloni: 
– firma (nu ramura); 
– competiţia; 
– mediul naţional favorabil; 
– politici economice adecvate - active şi direcţionate şi aplicate de 

firme, patronate, guverne şi organismele UE. 
Pentru a avea o interpretare corectă a acestui concept, trebuie luaţi în 

considerare toţi aceşti piloni, inclusiv politicile economice adecvate care să ţină 
seama de nivelul de dezvoltare şi de funcţionarea normală a primilor trei factori 
menţionaţi. 

Din analizele conţinute atât în Agenda 2000, cât şi în rapoartele anuale ale 
Consiliului European asupra progresului României spre accesul la UE, reiese că 
ţara noastră încă nu a ajuns cu transformările sale instituţionale şi ale producţiei în 
acel stadiu în care ea să poată transpune în practică, cu eficienţa aşteptată, acest 
nou concept. Nici unul dintre primii trei factori nu au ajuns încă atât de funcţionali 
şi de puternici încât economia românească să poată face faţă presiunilor 
competitive şi forţelor pieţei în cadrul Uniunii. Din păcate, la declinul economic al 
României, din ultimii zece ani, a contribuit, în mare măsură şi faptul că în loc să se 
aplice politici economice adecvate – active şi direcţionate pentru atingerea unor 
ţinte – s-au folosit politici macroeconomice de tip neutru potrivite mai degrabă 
cerinţelor legii avantajului comparativ, care lasă forţele economice să acţioneze 
într-un mediu economic profund viciat fără nici o direcţionare. 

În viaţa reală, competitivitatea se manifestă nu la nivelul întregii economii 
naţionale, ci la nivelul operatorilor economici, al firmelor şi numai prin intermediul 
lor ea (competitivitatea) se realizează la nivelul unor industrii individuale cu efecte 
la nivelul economiei naţionale. Firmele sunt acelea care creează şi susţin 
avantajul competitiv în cadrul industriilor şi numai prin ele se poate ajunge la 
atingerea unor obiective sau ţinte economice stabilite la nivel naţional.  

În condiţiile deschiderii aproape totale a pieţei româneşti faţă de UE, CEFTA 
şi de alte ţări din zonă, problema ridicării competitivităţii firmelor pe piaţa internă şi 
pe pieţele externe a devenit esenţială, sau o chestiune de existenţă pentru 
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România. Aceasta implică însă necesitatea elaborării şi aplicării unor strategii 
clare atât la nivelul firmelor, cât şi la nivelul economiei naţionale, fiecărei părţi 
revenindu-i obiective şi sarcini specifice. Strategiile sunt însă afectate de 
premisele teoretice adoptate. De exemplu, dacă se ia ca fundament teoretic 
avantajul economic comparativ, problemele se soluţionează doar prin emiterea 
unor simple explicaţii legate de existenţa unor resurse ieftine şi abundente 
(muncă, resurse naturale, capital), precum şi de existenţa unui mediu general 
concurenţial flancat de aplicarea unor politici macroeconomice neutre. În acest 
caz, forţele pieţei libere neîngrădite, însă profund viciate, sunt acelea care conduc 
la restructurarea şi la adaptarea firmelor şi ramurilor. Adoptând această premisă, 
în condiţiile existenţei unor firme româneşti extrem de slabe şi care operează într-
un mediu naţional viciat de inflaţie, de credite scumpe, de subcapitalizare, de 
blocaj financiar etc., întotdeauna câştigătoare, în competiţia atât pe piaţa internă, 
cât şi pe cea externă, sunt marile firme din ţările dezvoltate întrucât ele au o 
putere competiţională net superioară. 

În felul acesta, susţinătorii aplicării legii avantajului comparativ, adeseori 
fără să-şi dea seama, se fac ecoul intereselor acestor categorii de firme şi ţări şi 
adversarii intereselor firmelor şi ţărilor în transformare şi mai puţin dezvoltate 
întrucât acestea din urmă – aşa cum afirmam – ies învinse din acţiunile de 
liberalizare prematură a pieţelor şi de aplicare a unor politici neutre, politici care nu 
protejează şi nu stimulează în nici un fel capitalul şi firmele autohtone incapabile 
de a putea rezista la şocurile concurenţiale. 

Dacă se ia însă ca fundament teoretic avantajul competitiv, metodologiile şi 
analizele pe care acest concept le implică permit o mai bună înţelegere a 
realităţilor economice şi formularea unor opţiuni care să conducă la soluţionarea 
problemelor prin aplicarea unor politici adecvate. Avantajul competitiv nu se 
rezumă doar la explicaţii teoretice dogmatice fără o verificare (confruntare) cu 
practica. Ea are un caracter puternic operaţional în triplu sens: 

a) impune efectuarea unor analize empirice la nivel microeconomic şi 
mezoeconomic (ramură) pentru a pune în evidenţă cauzele unor 
tendinţe şi a evalua efectele directe şi propagate ale unor acţiuni sau ale 
aplicării unor politici; 

b) invită la formularea şi la aplicarea unor politici adecvate care să 
conducă la soluţionarea problemelor; 

c) arată căile şi metodele de acţiune în vederea atingerii obiectivului 
principal – creşterea gradului de competitivitate. 

În condiţiile trecerii la Piaţa unică europeană, competiţia capătă alte 
dimensiuni, iar pentru ţările în plină transformare şi mai puţin dezvoltate, cum este 
România, acest concept capătă şi o conotaţie aparte, precum şi moduri speciale 
de tratare şi de soluţionare.  

La întrebările “care sunt aceste dimensiuni ale competiţiei şi care sunt 
modurile speciale de tratare şi de soluţionare a noilor probleme?”, ne vom strădui 
să dăm unele răspunsuri provizorii în continuarea studiului nostru. 
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6.4. Noile dimensiuni ale competiţiei 
Încă în perioada de preaderare la UE, pieţele produselor industriale s-au 

liberalizat prin eliminarea treptată, reciprocă, a restricţiilor vamale (tarifare şi 
netarifare). De asemenea, urmează să se liberalizeze, treptat, şi pieţele serviciilor 
şi produselor agricole, precum şi piaţa capitalului şi a muncii. Ca urmare a 
acordurilor încheiate, comerţul de bunuri industriale cu ţările din CEFTA şi cu 
Turcia, Republica Moldova etc. s-a liberalizat aproape complet. În perspectivă, 
producătorii industriali şi de servicii şi, parţial, cei agricoli, precum şi forţa de 
muncă din România vor trece de la o piaţă limitată, cu doar 22,5 milioane de 
locuitori, la o piaţă vastă, care numără peste 430 de milioane de locuitori,1 cu 
ponderi covârşitoare în producţia industrială şi agricolă şi în comerţul mondial 
total. 

În principiu, Piaţa unică europeană de o asemenea anvergură poate aduce 
mari avantaje economice firmelor, inclusiv celor româneşti. Astfel, spre deosebire 
de pieţele naţionale fragmentate şi protejate, care păstrează la un nivel scăzut 
competiţia şi profitul firmelor, Piaţa unică creează posibilitatea creşterii enorme a 
economiilor de scară. De asemenea, Piaţa unică poate oferi firmelor româneşti 
nenumărate nişe ce pot fi acoperite cu cantităţi mari de mărfuri şi servicii, cu 
condiţia ca aceste nişe să fie descoperite la timp, iar firmele să se adapteze 
permanent nevoilor acestora. Totodată, Piaţa unică oferă întreprinzătorilor 
stimulente puternice pentru a căuta noi căi de a spori exporturile sau de a concura 
cu importurile pe piaţa internă şi de a alege locurile cele mai favorabile pentru a 
efectua noi investiţii. În raport cu pieţele fragmentate şi protejate, piaţa unică, pe 
de o parte, oferă noi oportunităţi de afaceri, iar pe de altă parte, forţează 
managerii de a învăţa şi inova activităţile pentru a spori profitul şi a rezista la 
concurenţă. 

Piaţa unică înseamnă, într-adevăr, mişcarea liberă, fără restricţii a fluxurilor 
de mărfuri, servicii, capital şi forţă de muncă pentru a satisface o cerere în 
expansiune şi tot mai sofisticată şi la care toţi producătorii, inclusiv cei din 
România au posibilitatea să participe. Însă nu toţi au şansa de a rămâne în cursa 
competiţională, mai ales în condiţiile când concurenţa nu se atenuează, ci, dimpo-
trivă, devine mai aspră iar câştigătoare rămân nu firmele locale sau naţionale 
slabe, ci, în primul rând, cele mai puternice, de regulă, cu vocaţie internaţională. 
Prin urmare, producătorii cu anvergură locală (naţională) în care se includ şi 
majoritatea celor din România sunt şi vor fi supuşi unor şocuri concurenţiale tot 
mai puternice, deopotrivă, atât pe pieţele externe, cât şi pe piaţa internă. 

Faţă de o asemenea perspectivă, nu poate fi acceptată nici lipsa de acţiune 
dar nici folosirea unor căi sau metode convenţionale (tradiţionale) care să nu ţină 
seama nici de noua situaţie a Pieţei unice europene şi nici de nivelul general 
scăzut de competitivitate al firmelor din România în raport cu firmele puternice din 
ţările dezvoltate. 

                                            
1 La populaţia UE 15, de peste 370 milioane de locuitori, s-au mai adăugat şi cei 160 de 

milioane de locuitori ai ţărilor asociate, a Turciei şi a Republicii Moldova. 
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Există deja multe inadvertenţe între structura unor instituţii de piaţă la nivel 
naţional şi structura unor instituţii la nivel comunitar. Asemenea inadvertenţe, în 
mod obişnuit, afectează grav sistemele economice slab dezvoltate şi aflate în 
transformare. Astfel, structura celor mai multe instituţii (luate în sens larg) din 
România sunt formate, în decursul timpului, pentru a funcţiona mai mult într-un 
mediu economic naţional izolat şi protejat decât într-un mediu deschis de tipul 
pieţei unice comunitare deplin libere. Mentalităţile şi obiceiurile, cea mai mare 
parte a legislaţiei (inclusiv cea aprobată după 1990), sistemele de organizare şi de 
concentrare a capitalului în unităţile economice etc. sunt structurate şi calibrate cu 
preponderenţă la nivel local (naţional) cu o orientare predominant provincială 
datorită, în mare parte, unei izolări discriminatorie, practicată timp de peste 60 de 
ani, în care au fost ţinuţi cetăţenii din România chiar de către însăşi comunităţile 
europene. 

Pentru a ilustra gradul de inadvertenţă în adoptarea sau folosirea unor 
instituţii de piaţă care aduc mari prejudicii economiei româneşti ne vom referi la 
unele reglementări privind monopolul şi achiziţiile publice. 

Reglementările şi recalibrările multor întreprinderi mari din România au fost 
efectuate în viziunea existenţei unei pieţe naţionale limitate şi protejate. Începând 
din anul 1990, multe întreprinderi mari au fost divizate administrativ sub pretextul 
înlăturării monopolurilor sau al eficientizării activităţilor. Potrivit reglementărilor 
adoptate, oferta de mărfuri şi servicii a unei unităţi economice nu poate depăşi o 
anumită cotă pe piaţă. De asemenea, pentru a frâna tendinţa de concentrare a 
producţiei şi a capitalului sunt controlate fuziunile şi absorbţiile de firme. De 
asemenea, sunt controlate înţelegerile dintre marile întreprinderi privind împărţirea 
pieţelor şi fixarea preţurilor şi sunt interzise drepturile exclusive de import şi de 
vânzare. 

 În condiţiile trecerii la Piaţa unică, practicile menţionate, precum şi unele 
din limitările amintite (cotele de piaţă, fuziunile, absorbţiile de firme etc.) au 
devenit caduce, ele constituind astăzi adevărate obstacole în calea creşterii 
gradului de competitivitate a întreprinderilor româneşti în raport cu firmele străine 
care, oricum, sunt mult mai mari din punct de vedere al cifrei de afaceri, mai 
puternice din punct de vedere financiar şi tehnologic, mult mai bine organizate şi 
cu un marketing superior în raport cu cel al firmelor româneşti.  

Limitările menţionate nu sprijină firmele româneşti în confruntările lor dure 
cu marile corporaţii transnaţionale, ci mai mult lovesc în centrele vitale ale 
acestora. Evident, ar fi mult mai normal ca puterea publică să vină în sprijinul 
efectiv al firmelor româneşti pentru sporirea gradului lor de competitivitate, cel 
puţin până când ele devin suficient de puternice atât pe piaţa naţională, cât şi pe 
pieţele UE şi pe cele mondiale. 

 Din cele arătate mai sus reiese cât de necesară şi urgentă este însuşirea 
noului concept – avantajul competitiv – şi aplicarea sa cu multă chibzuinţă în 
contextul eforturilor de aderarea la Uniunea Europeană şi a realizării în 
perspectivă a convergenţei economiei româneşti cu cea comunitară. 



 
Anexa 1.1 

Exportul de mărfuri (FOB) ale unor ţări europene în tranziţie,  
1980, 1989, 1990-2000 

(milioane de dolari SUA) 
 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

România 9 217 8 076 4 570 4 266 4 363 4 892 6 151 7 910 8 084 8 431 8 302 8505 10 367
Bulgaria 7 160 6 651 5 232 3 433 3 992 3 769 3 935 5 345 4 890 4 914 4 298 3 964 4 810
Cehoslovacia 10 475 11 988 10 728 11 319 - - - - - - - - -
Republica Cehă - - - 8 767 14 463 15 882 21 273 22 180 22 779 26 358 26 835 29 060
Slovacia - - - - 3 500 5 458 6 714 8 585 8 822 9 639 10 667 10 062 11 885
Ungaria 8 609 9 673 9 731 10 226 10 681 8 921 10 701 12 867 15 704 19 100 23 010 24 950 28 013
Polonia 13 071 14 665 18 291 14 912 13 187 14 202 17 240 22 887 24 440 25 751 26 313 27 323 231 684
Iugoslavia (SFR) 7 514 12 496 12 950 12 984 14 772 - - - - - - - -
Croaţia 2 600 4 020 3 310 4 353 3 709 4 260 4 633 4 512 4 171 4 541 4 303 4 432 1 836
Slovenia 1 836 3 408 4 118 3 874 6 681 6 083 6 828 8 316 8 310 8 372 9 049 8 604 8 733
Iugoslavia - 4 461 4 651 4 704 2 539 - - 1 531 1 846 2 376 2 858 - -
Estonia - - - - 444 802 1 305 1 838 2 079 2 929 3 214 2 937 2 3132
Letonia - - - - 834 1 401 988 1 304 1 443 1 672 1 812 1 723 1 867
Lituania - - - - 852 1 994 2 031 2 705 3 355 3 860 3 712 3 004 3 810
Belarus - - - 1 860 1 061 758 1 032 1 776 1 888 1 922 1 900 5 909 7 331
Republica Moldova - - - - 167 178 160 279 252 267 190 465 -
Federaţia Rusă - - - 47 266 42 376 44 297 53 001 65 607 70 975 69 954 57 700 71 817 103 070
Ucraina - - - - 3 297 3 223 4 653 6 168 6 995 8 643 8 200 11 582 -

Sursa: E.C.E. Economic Survey of Europe 1999 No. 1, U.N., Geneva, 1999, p. 215; Publicaţiile INS. 



 
Anexa 1.2 

Importurile de mărfuri (CIF) ale unor ţări europene în tranziţie, 
1980, 1989-2000 

(milioane de dolari SUA) 
 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

România 11 061 5 834 6 889 5 793 6 260  6 522 7 109 10 278 11 435 11 280 11 838 10 392 13 055
Bulgaria 6 321 7 325  5 584 2 700 4 530  5 120 4 272 5 638 5 074 4 886 4 838 5 454 6 492
Cehoslovacia 10 619 11 772 11 808 10 962 - - - - - - - - -
Republica Cehă  - - - - 10 368 14 617  17 427 25 265 27 919 27 563 28 822 28 784 32 241
Slovacia - - - - 3 889 6 332 6 634 8 777 11 112 11 672 12 959 11 688 13 423
Ungaria  9 188 8 863 8 797 11 449 11 123 12 648 14 554 15 466 18 144 21 234 25 700 27 923 31 955
Polonia 14 705 12 941 12 619 15 531 16 141 18 758 21 566 29 043 37 137 42 308 47 487 45 778 48 9270
Iugoslavia (SFR) 13 229 14 064 17 330 14 765 - - - - - - - - -
Croaţia - 3 750 5 133 3 811 4 346 4 166 5 229 7 510 7 788 9 104 8 383 7 799 7 887
Slovenia 2 463 3 216 4 727 4 131 6 141 6 501 7 304 9 492 9 421 9 358 10 098 9 952 10 107
Iugoslavia - 5 383 6 701 5 548 3 859 - - 2 665 4 113 4 801 4 848 - -
Estonia - - - - 406 896 1 659 2 540 3 231 4 444 4 759 4 094 4 242
Letonia - - - - 794 961 1 240 1 818 2 320 2 724 3 189 2 945 3 187
Lituania  - - - - 602 2 244 2 352 3 649 4 559 5 644 5 796 4 835 5 457
Belarus - - - - 751 779 975 1 887 2 369 2 872 3 000 6 674 8 492
Republica Moldova - - - - 179 184 183 272 420 567 600 567 -
Federaţia Rusă - - - 39 294 36 984 26 807 28 344 33 117 32 798 39 363 32 400 30 185 33 884
Ucraina - - - - 2 049 2 651 2 908 5 488 6 427 7 242 6 600 11 846 -

Sursa: E.C.E. Economic Survey of Europe 1999 No. 1, U.N., Geneva, 1999, p. 216;  Publicaţiile INS. 



 
Anexa 1.3 

Balanţele comerciale ale unor ţări europene în tranziţie, 1980, 1989-2000 

(milioane de dolari SUA) 
 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

România - 1 844 -2 242 -2 320 -1 528 -1 897 -1 630 -958 -2 368 -3 351 -2 849 -3 536 -1 887 -2 688
Bulgaria 839 -674 -352 732  -538 -1 352 -336 -293 -184 28 -540 -1 490 -1 682
Cehoslovacia -144 216 -1 080 356 - - - - - - - - -
Republica Cehă  - - - - -1 601 -154 -1 545 -3 992 -5 739 -4 784 -2 464 -1 949 -3 181
Slovacia - - - - -389 -874 80 -192 -2 290 -2 033 -2 292 -1 625 -1 538
Ungaria  -579 810 934 -1 223 -442 -3 727 -3 853 -2 599 -2 440 -2 134 -2 690 -2 973 -3 942
Polonia -1 634 1 724 5 672 -619 -2 955 -4 555 -4 326 -6 156 -12 697 -16 556 -21 174 -1 8455 -1 7285
Iugoslavia (SFR) -5 715 -1 568 -4 380 -1 780 14 772 - - - - - - - -
Croaţia - -1 150 -1 113 -501 -7 -457 -969 -2 877 -3 276 -4 933 -3 842 -3 496 -3 455
Slovenia -626 192 -609 -257 540 -418 -476 -1 176 -1 111 -986 -1 049 -1 348 -1 374
Iugoslavia - -922 -2 050 -844 -1 320 - - -1 134 -2 267 -2 425 -1 990 - -
Estonia - - - - 38 -94 -353 -702 -1 152 -1 515 -1 545 -1 157 -1 109
Letonia - - - - 49 440 -252 -514 -877 -1 052 -1 377 -1 222 -1 320
Lituania  - - - - 250 -250 -322 -944 -1 204 -1 784 -2 084 -1 831 -1 647
Belarus - - - 1 860 310 -21 57 -111 -481 -950 1 100 -765 -1161
Republica Moldova - - - 12 -6 -23 7 -168 -300 -410 -103 -46
Federaţia Rusă - - - 7 972 5 392 17 491 24 657 32 490 38 177 30 591 25 300 41 632 69 186
Ucraina - - - - 1 248 572 1 745 680 568 1 401 1 600 -264 -677

Sursa: E.C.E. Economic Survey of Europe 1999 No. 1, U.N., Geneva, 1999, p. 217; Publicaţiile INS. 



 
Anexa 1.4 

Cursul mediu de schimb al unor ţări europene în tranziţie, 1980, 1989-2001 

(medii anuale, moneda naţională la un dolar SUA) 
 Unitatea 1980 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

România leu 4,47 16,00 22,43 71,84 307,98 760,12 1 654 2 033 3082,60 7167,94 8875,55 15332,92 21692,74 29060,86
Bulgaria leva 0,86 0,84 0,79 17,45 23,42 27,85 54,13 67,08 0,178 1,682 1,760 1,836 2,123 2,185
Cehoslovacia koroana 5,37 15,06 18,56 29,56 28,30 - - - - - -
Republica Cehă koroana - - - - - 29,15 28,79 26,54 27,15 31,70 32,28 34,57 38,60 38,04
Slovacia koroana - - - - 30,80 31,93 29,71 30,65 33,62 35,23 41,36 46,20 48,35
Ungaria  forint 32,64 59,07 63,21 74,73 78,98 91,91 105,11 125,69 152,65 186,79 214,40 237,15 282,18 286,49
Polonia zlot 3,05 1 439 9 500 10 576 13 627 18 136 22 723 2,42 2,699 3,279 3,475 3,967 4,346 4,094
Iugoslavia (SFR) dinar 24,64 28 760 11,32 19,64 - - - - - - -
Croaţia kuna - - - 18,80 264,30 3577,63 6,00 5,23 5,434 6,101 6,362 7,112 8,277 8,339
Slovenia tolar - - - 25,57 81,29 113,24 128,81 118,52 135,36 159,69 166,13 181,77 222,66 242,75
Iugoslavia dinar - - - 19,64 508,07 - - 4,74 4,96 5,72 5,99 11,18 70,00 65,24
Lituania litas - - - - - 4,37 3,98 4,00 4,00 4,00 4,00 4,0 4,0 4,0
Belarus rubla - - - - - 2 177 4 017 11 538 13 472 26 729 48 650 320,00 1180,00 1445,00
Republica 
Moldova 

leu - - - - - 4,07 4,50 4,60 4,62 5,36 11,59 12,38 12,91

Federaţia Rusă rubla 0,65 0,63 0,59 1,74 192,75 927,46 2 204 4 559 5,121 5,785 9,705 24,620 28,129 29,169
Ucraina hyvnia - - - - - 4 796 31 700 147314 1,83 1,86 2,51 5,22 5,43 5,33

Sursa: E.C.E. Economic Survey of Europe 1999 No. 1, U.N., Geneva, 1999,  p. 219 ; Publicaţiile INS;Publicaţiile BNR. 



 
Anexa 1.5 

Balanţele de cont curent ale unor ţări europene în tranziţie,  1990-2000 

(milioane de dolari SUA) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

România -1 359 -1 369 -1 460 -1 174 -428 -1 774 -2 571 -2 137 -2 968 -1 296 -1 363
Bulgaria -1 710 -77 -360 -1 098 -25 -26 16 427 -273 -652 -702
Croaţia -500 -589 329 600 786 -1 284 -858 -2 434 -1 554 -767,8 -553,4
Republica Cehă -122 1 709 -456 456 -787 -1 369 -4 292 -3 211 -800
Ungaria 127 267 324 -3 455 -3 911 -2 480 -1 678 -981 -2 298 -2 082 -1 327
Polonia 716 -1 359 -269 -2 329 -944 5 455 -1 352 -4 268 -6 810 -11 569 -9 946
Slovacia -767 -786 173 -559 712 646 -2 098 -1 347 -2 300 -301 -523
Slovenia 518 129 926 192 600 -23 39 37 -6 -2561 -187.8
Estonia - - 153 40 -178 -185 -423 -563 -370 -155,9 -150.4
Letonia - - 207 417 201 -16 -279 -345 -456 -273 -191
Lituania  - - 322 -86 -94 -614 -723 -981 -1 028 -380.5 -254.2
Belarus - - 131 -404 -506 -567 -516 -799 -797 -158.2 -91.1
Republica Moldova - - - -155 -82 -95 -188 -267 -280 -25.2 -39.1
Federaţia Rusă -6 300 2 500 -5 700 2 700 9 284 7 938 12 096 3 335 -5 625 10,664 12,923
Ucraina - - - -765 -1 163 -1 152 -1 185 -1 335 -1 310 4 288

Sursa: E.C.E. Economic Survey of Europe 1999 No. 1, U.N., Geneva, 1999, p. 220; Publicaţiile INS; Publicaţiile BNR. 



 
Anexa 1.6 

Influxurile de investiţii directe în unele ţări europene în tranziţie, 1990-2000 

(milioane de dolari SUA) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

România - 37 73 94 341 419 263 1 220 2 031 1041 998
Bulgaria 4 56 42 40 105 90 109 505 141 819 975
Croaţia - - 16 96 113 101 533 388 854 1408 1000
Republica Cehă 180 513 1 004 654 869 2 562 1 428 1 300 1 617 6324 4595
Ungaria  311 1 459 1 471 2 339 1 146 4 453 1 983 2 085 1 935 1970 1957
Polonia 88 117 284 580 542 1 134 2 768 3 077 6 326 6471 9461
Slovacia 18 82 100 134 170 157 206 161 401 330 2075
Slovenia 4 65 111 113 128 176 186 321 165 181 181
Estonia - - 58 160 225 205 150 267 485 305 398
Letonia - - 43 45 214 180 382 521 286 347 400
Lituania  - - 10 30 31 73 152 355 1 057 486 350
Belarus - - 7 10 9 15 73 192 118 444 90
Republica Moldova - - 17 14 12 67 24 72 69 34 120
Federaţia Rusă - 100 1 454 1 404 640 2 016 2 479 6 241 1 977 3309 3000
Ucraina - - 200 198 159 267 521 623 775 496 600

Sursa: E.C.E. Economic Survey of Europe 1999 din 1999 şi 2001, UN Geneva;  Pentru România: Publicaţiile INS 



 
Anexa 1.7 

Exceptări de la plata taxelor vamale, în perioada 1991-2000 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 673/25 
sept.1991 

Tariful vamal de 
import al României 

Ajutoare şi donaţii, cu caracter social, umanitar, cultural, sportiv, 
didactic, primite de organizaţii sau asociaţii cu caracter  umanitar 
sau cultural, ministere şi alte organe ale administraţiei de stat, 
sindicate şi partide politice, organizaţii de cult, federaţii, asociaţii 
sau cluburi sportive, instituţii de învăţământ, fără a fi destinate sau 
folosite pentru subvenţionarea campaniilor electorale sau a unor 
activităţi ce pot constitui ameninţări la siguranţa naţională. 

Nelimitat.  

HG 812/6 dec. 
1991 

Aplicarea temporară 
de reduceri şi 
exceptări de taxe 
vamale de import 

Unele produse care au fost prevăzute în anexa la HG 673/1991, 
transmisă prin grija Ministerului Comerţului şi Turismului. (Aici sunt 
cuprinse titlurile: cinemascop alb-negru sau altele monocrome). 

Pentru anul 1992.  

HG 852/28 
dec. 1991 

Exceptarea 
temporară a taxelor  
vamale de import. 

Utilaje de fabricare a hârtiei, utilaje tipografice, cerneală tipografică, 
hârtie de ziar. 

Pentru anul 1992.  

HG 134/19 
mart.1992 

Exceptarea de taxe 
vamale a importurilor 
de zahăr rafinat 

Zahăr rafinat (fără limită cantitativă) Pentru anul 1992.  

HG 158/2 apr. 
1992 

Exceptarea de taxe 
vamale a importurilor 
de furaje combinate 

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor (furaje 
combinate). 

Pentru anul 1992.  

HG 410/27 iul. 
1992 

Exceptarea de la 
taxele vamale a unui 
lot de 40 de 
autoturisme 

40 de autoturisme "Volvo"-Suedia procurate de Protocolul de Stat 
pentru cerinţe de reprezentare şi protocol ale Guvernului 

  

HG 489/26 
aug.1992 

Exceptarea 
temporară de taxe 
vamale de import 

Panouri din lemn şi din alte materiale lemnoase, tapet, pardoseală, 
articole pentru serviciu de masă şi bucătărie, becuri, seturi de 
unelte şi scule manuale, case de înregistrare, aspiratoare de praf, 
autovehicule cu motor, aparate şi echipamente pentru prepararea 
băuturilor calde ş.a. 

Pentru anul 1992 
în baza unor li-
cenţe de import în 
limita contingente-
lor tarifare expri-
mate valoric pen-

 



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

tru fiecare poziţie 
în parte (de la 10 –
6.000 mii $ SUA). 

 HG 504/aug. 
1992 

Exceptarea de la taxe 
vamale a unor poziţii 
tarifare 

Copolimeri şi polipropilenă, garnituri etanşe de cauciuc, maşini- 
unelte speciale, maşini pentru prelucrarea cauciucului sau a 
materialelor plastice, matriţe pentru prelucrarea cauciucului, matriţe 
pentru turnarea cauciucului 

August 1992. 15 mar. 1993

HG 554/15 
sept. 1992 

Exceptarea 
temporară de taxe 
vamale de import 

Aparate pentru filtrarea sau epurarea băuturilor, maşini de curăţat 
sau uscat sticle, maşini pentru umplut, închis, capsulat sau etiche-
tat sticle, cutii, pentru gazeificarea lichidelor, pentru împachetat sau 
ambalat mărfuri, prepararea fructelor şi legumelor, pentru prepara-
rea industrială a sucurilor, elevatoare de lichid, rezervoare, căzi, 
recipiente 

Se vor importa în 
baza unor licenţe 
de import înce-
pând din 15 sept. 
1992   exceptân-
du-se de la taxele 
vamale în limita 
contingentelor tari-
fare exprimate va-
loric variind de la 
12 mii $ SUA la 
1360 mii $ SUA 
pentru un total va-
loric de 5.708 mii $ 
SUA 

 

HG 676/23 
oct.1992 

Exceptarea 
temporară de taxe 
vamale de import 

Produse care fac obiectul achiziţiilor guvernamentale (Min. Tinere-
tului şi Sportului): materiale şi echipamente sportive, mijloace de 
transport pentru competiţii sportive, tehnică de calcul şi aparatură 
de măsură şi control, aparatură medicală, medicamente şi produse 
farmaceutice 

Până la 31 de-
cembrie 1992 la 
limita sumei de 
250 milioane lei. 

 

HG 778/30 
nov.1992 

Instituirea de scutiri 
temporare de taxe 
vamale de import la 
unele produse ali-
mentare 

Lapte praf granule, lapte praf, unt şi alte derivate grase din lapte, 
brânzeturi topite, brânzeturi, altele decât proaspete, rase sau 
pudră, topite, cu mucegaiuri 

15 martie 1993 29 apr. 1993



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG789/17dec. 
1992 

Exceptarea 
temporară de taxe 
vamale de import 

Cuptor cu gaze pentru ardere rapidă a porţelanului, cuptor electric 
cu transport pe bandă 

Anul 1992 în limi-
ta contingentelor 
tarifare de 4.175 
mii DM. 

15 mar.1993,
contingent 
8.350 mii DM

HG 816/28 
dec. 1992 

Exceptarea de taxe 
vamale la importul de 
instalaţii şi maşini-
utilaje pentru industria 
lemnului 

Instalaţii de fabricat parchet clasic lamelar şi triplu stratificat finisat: 
5 bucăţi 

Până la 31 dec. 
1992 

15 mar. 1993

HG 2/19 ian. 
1993 

Exceptare de la plată 
a comisionului vamal 
pt. activitatea de pre-
luare a titlului din im-
port în sistem 
processing 

Instalaţii de fabricat parchet clasic lamelar şi triplu stratificat finisat: 
5  bucăţi 

Până la 31 dec. 
1993 

 

HG 33/19 ian. 
1993 

Exceptări şi reduceri 
de taxe de import 

Măsline, lămâi, grapefruit, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb pen-
tru sămânţă, orez, soia, sămânţă de in şi rapiţă, boabe de cacao; 
reduceri de taxe: mandarine, făină de grâu, seminţe de sfeclă de 
zahăr, conuri de hamei, tutunuri brute sau neprelucrate etc. 

Până la 15 martie 
1993 

 

HG 539/19 
oct. 1993 

Deschiderea unor 
contingente tarifare 
valorice exceptate de 
la plata taxelor vamale

Părţi ale maşinii şi aparate pentru morărit sau prelucrarea 
cerealelor şi pentru fabricarea pastelor făinoase alimentare 
(valoarea contingentului: 21.ooo mii $ SUA). 

30 iunie 1994  

HG 734/23 
dec. 1993 

Exceptarea de la pla-
ta taxelor vamale a 
unor aparate şi utilaje 
pentru dotarea unită-
ţilor de cercetare şti-
inţifică şi dezvoltare 
tehnologică 

Microscoape, laseri, balanţe de precizie electronice, cromatografi-
ce, spectrometre, viscozimetre, parazimetre şi dilatometre, micro-
toame, voltmetre 

31 dec. 1994  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 90/10 febr. 
1994 

Exceptarea temporară 
de la plata taxelor va-
male pentru importul 
de utilaje poligrafice 

Maşini şi aparate de imprimat şi maşinile lor auxiliare, maşini de 
tăiat în lungime şi în lăţime, maşini pentru utilizări auxiliare în impri-
mat, maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi ale acestora, 
aparate de foto-copiere cu sistem optic care funcţionează prin re-
producerea imaginii pe suport intermediar 

31 dec. 1995 în 
limita 
contingentului 
tarifar de 4,5 mil. 
dolari SUA. 

 

HG 144/22 
apr. 1994 

Exceptarea tempora-
ră de taxe vamale a 
unor bunuri de import 
pentru echiparea Pa-
latului Parlamentului 

Echipament pentru traducere simultană, sonorizare, centrală telefo-
nică, sistem de calcul, bancă de date, televiziune cu circuit închis, 
echipamente pentru transmisie TV, echipamente antiterorism şi 
radio telefonie, mobilier 

24 aprilie 1994 
(2,2 mil.$ SUA) 

 

HG 186/18 
iun. 1994 

Exceptarea de taxe 
vamale a importului 
de medicamente fi-
nanţat prin creditul 
acordat de Banca 
Mondială 

Medicamente pentru utilizări terapeutice, medicamente pentru utili-
zări profilactice, preparate opacifiante pentru examen radiografic; 
reactivi de diagnostic, cimenturi dentare, contraceptive, lapte spe-
cial pentru sugari 

Finele anului 1995 
în limita 
contingentului 
tarifar valoric de 
30 mil. $ SUA 

 

HG 245/21 
mai. 1994 

Deschiderea unui 
contingent tarifar va-
loric exceptat de la 
plata taxelor vamale 
de import 

Diizocianţi de metilfenilenă, acetat de n-butil, colorant 750 – pastă, 
poliuretan, deşeuri şi resturi din cauciuc, cauciuc roşu granule 
EPDM, autoadezive, hârtie gumată sau adezivă, ţeavă de aluminiu 
pentru bordură, echipamente şi materiale pentru cultură fizică, 
gimnastică sau atletism. 

1 oct. 1994 
contingent tarifar 
în valoare de 
900.000 DM 

 

HG 325/18 
iun. 1994 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale în limita unui 
contingent tarifar, a 
importului unor instru-
mente muzicale. 

Diferite instrumente muzicale cu licenţe de import eliberate de 
Ministerul Comerţului cu avizul Ministerului Culturii. 

  

HG 581/31 
aug. 1994 

Reducerea tempora-
ră, până la 31 dec. 
1994, a taxelor vama-
le de import pentru 
autoturisme. 

Autoturisme; 
Autoturisme  de diferite tipuri: taxa vamală   s-a diminuat la 20%. 

31 dec. 1995  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 685/7 oct. 
1994 

Exceptarea de la pla-
ta taxelor vamale 
pentru echipamente 
şi utilaje industriale. 

Părţi de maşini pentru prelucrarea metalelor, instalaţie de control 
nedistructiv Rota 180 S 

31 dec. 1994 limi-
ta contingentului 
tarifar de 
4.070.744 $ SUA 

 
 
 

HG 756/31 
oct. 1994 

Mărfurile exceptate 
de la plata taxelor 
vamale de import, în 
temeiul prevederilor 
Legii nr. 83/1993 

Lista conţine mărfuri care pot contribui la dezvoltarea agriculturii fără 
să afecteze ramurile industriale, prin scutiri de la plata taxelor vamale. 
Acestea sunt: animale şi păsări de rasă, făinuri pentru hrana animale-
lor, stimulatori de creştere, vitamine, polivitamine etc. Lista mai conţi-
ne însă şi o serie de mărfuri ce se produc şi se pot produce în ţară 
cum sunt: diferite ierbicide şi insecticide, aparate mecanice pentru 
proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau praf, extinctoare, ma-
şini, aparate şi dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pre-
gătirea sau lucrul solului sau pentru cultivat, maşini şi utilaje pentru 
recoltat sau treierat produse agricole, inclusiv de balotat paie sau 
furaje, secerători, motosecerători, maşini de cosit, combine de recol-
tat şi treierat, maşini de recoltat şi colectat cartofi şi sfeclă, maşini 
pentru muls şi maşini şi aparate de lăptărie, tractoare (87.01), alte 
maşini şi utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură 
sau apicultură, inclusiv germinatoare, incubatoare şi clocitoare 

31 dec. 1994. 
Înaintea expirării 
cu 30 de zile a 
anului, Guvernul 
va aproba nomen-
clatorul mărfurilor 
exceptate de la 
plata taxelor va-
male pe anul ur-
mător la propune-
rea MC şi a MF 

Prelungirea 
aplicării HG 
756/95 (Ane-
xa 1), la care 
se adaugă şi 
poziţia tarifa-
ră 
2302.20.00 
în trimestrul I 
1995 

Lege 102/12 
nov. 1994 

Aprobarea unor ordo-
nanţe ale Guvernului 

La OG nr.26/28 aug. 1993 art.5 se adaugă noul aliniat: “Sunt scuti-
te de plata taxelor vamale bunurile din import provenite sau finanţa-
te direct din ajutoare, împrumuturi nerambursabile, precum şi din 
programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică acordate României de 
guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii non-
profit şi de caritate, destinate unor activităţi nonprofit". La articolul 9 
din O.G. se dă Anexa nr. 1 conţinând lista poziţiilor tarifare excepta-
te de la plata taxelor vamale. Lista conţine 134 poziţii cu opt cifre cu 
produse care pot concura în mod neloial multe ramuri ale econo-
miei româneşti atât tradiţionale (lapte, smântână, fructe, lactoză, 
fructoză, fosfaţi, uleiuri, păcuri, produse şi substanţe chimice, lami-
nate etc.), cât mai ales cele de tehnicitate ridicată, descurajând 
evoluţia producţiei autohtone spre îmbunătăţirea sortimentelor de 
calitate şi tehnicitate superioare 

  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 827/25 
nov. 1994 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a hârtiei de 
ziar. 

Hârtie de ziar la poziţia tarifară 4801.00.10. 31 martie 1995 în 
limita contingentu-
lui de 10.000 tone

 

HG 838/25 
nov. 1994 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a importului 
de conducte de polie-
tilenă de înaltă densi-
tate şi a accesoriilor 
pentru lucrări de refa-
cere a reţelelor de 
alimentare cu apă. 

Conducte de polietilenă de înaltă densitate fără sudură sau lipire şi 
cu o lungime care să depăşească dimensiunea maximă a tăieturii 
transversală şi accesorii pentru lucrări 

31 martie 1995, în 
limita unui contin-
gent tarifar de 430 
mii $ SUA, iar ad-
ministrarea aces-
tuia se efectuează 
prin licenţe elibe-
rate de MC 

 

HG 949/29 
dec. 1994 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale de import 
pentru produse lami-
nate. 

Laminate plate din oţeluri aliate magnetice, laminate la cald şi rece, 
cu textură granulată neorientată. 

31 dec. 1995, în 
limita 
contingentului 
tarifar de 4,5 mil. 
$ SUA. 

 

HG 950/29 
dec. 1994 

Reducerea tempora-
ră, până la 31 dec. 
1994, a taxelor vama-
le la importul de auto-
turisme 

Autoturisme 
Autoturism de diferite tipuri: taxa vamală s-a diminuat la 15 %. 

31 dec. 1995.  

HG 977/29 
dec. 1994 

Deschiderea unui 
contingent tarifar va-
loric de la plata taxe-
lor vamale de import. 

Altele, cu poziţia tarifară 9504.90.90. 20 febr. 1995, cu 
un contingent 
tarifar în valoare 
de 201.900 DM. 

 

HG 15/17 ian. 
1995 

Instituirea unui con-
tingent tarifar excep-
tat temporar de la 
plata taxelor vamale 
de import. 

Cazane generatoare de abur, apă supraîncălzită, cazane mixte, cu 
tuburi de fum, condensatoare, pompe pentru lichide, arzătoare pen-
tru combustibili lichizi, solizi, gazoşi, aparate de pulverizat lichide, 
aparate manuale şi cu motor pentru agricultură şi horticultură, ma-
şini de prelucrare automată a datelor, robinete şi alte articole pentru 
ţevi, conducte, cazane, rezervoare etc. 

15 martie 1995 în 
limita contingen-
tului tarifar de 
1685 mii $ SUA. 

 



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 119/28 
feb. 1995 

Exceptarea şi reduce-
rea temporară a ta-
xelor vamale la unele 
produse din import. 

Produse care se  exceptează temporar de la plata taxelor vamale 
cuprind cu deosebire produse pentru consumul intermediar (pro-
ductiv) cum sunt cele chimice, petrochimice, geamuri, materiale de 
construcţii, laminate; mărfuri exceptate temporar de la plata taxelor 
vamale în limita unor contingenţe valorice (de la 0,1 mil. la 300 mil. $ 
SUA) şi conţin produse intermediare chimice, fire şi fibre, ţesături, 
feroaliaje, laminate, unelte, motoare,maşini şi aparate, maşini- unelte, 
produse electrice şi electronice, piese şi subansamble de maşini, 
aparate de măsură şi control; mărfuri cu taxă vamală redusă (5%) 
cuprinzând produse şi componente electronice, microprocesoare.  

Se completează 
cu HG 602/8 aug. 
1995 şi HG 691/2 
sept 1995 privind 
noi exceptări de la 
plata taxelor 
vamale (lărgirea 
listei). 

 

HG 144/14 
mar. 1995 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a importului 
unor mijloace de 
transport. 

Autovehicole pentru transportul a 10 persoane sau mai multe cu 
capacitate cilindrică de peste 2500 cmc, noi cu limita contingentului 
valoric de 154.000 $ SUA; idem – uzate, cu limita contingentului va-
loric de 238.000 $ SUA; 
Total – 392.000 $ SUA. 

31 martie 1995.  

HG 151/16 
mar. 1995 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a importului 
unor echipamente şi 
materiale de teleco-
municaţii. 

Aparate pentru telecomunicaţii prin curent purtător, pentru telefonie, 
aparate de tipul celor utilizate pentru  telecomunicaţii, cabluri din 
fibre optice. 

31 decembrie 
1995, cu limita 
contingentului 
tarifar de 27,6 
mil.$ SUA. 

 

HG 235/10 
apr. 1995 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale în limita unui 
contingent tarifar a 
importului de lapte 
praf pentru copii în 
vârstă de 0-1 an. 

Lapte special pentru sugari cu recipiente închise ermetic. Lapte în 
ambalaje directe. 

31 decembrie 
1995 în limita unui 
contingent tarifar 
de 43,4 mil. $ 
SUA. 

 

HG 353/10 
apr. 1995 

Taxele vamale de im-
port pentru produse 
agricole. 

Lista produselor agricole cu taxe vamale de import reduse este 
foarte extinsă. Ea cuprinde produse cu taxe de import ce variază de 
la zero (bumbac hidrofil sau albit), sau bumbac (3%), la 248% 
pentru bere fabricată din malţ în recipiente de 10 l. Cele mai multe 
produse cu taxe vamale de import reduse sunt cele cu 25%. 

31 decembrie 
1995. 

 



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 326/11 
mai 1995 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a hârtiei de 
ziar. 

Hârtie de ziar la poziţia tarifară de 4801.00.10. 30 septembrie 
1995 în limita unui 
contingent de 
8000 tone. 

Se prelun-
geşte până la 
31 ian. 96 cu 
5 mii t 
HG 1057/95.

HG 535/18 iul. 
1995 

Exceptarea de la pla-
ta taxelor vamale a 
unor autosanitare. 

Autosanitare. 31 decembrie 
1995, cu 9 auto-
sanitare în valoa-
re totală de 
337.194 $ SUA 

 

HG 559/27 iul. 
1995 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor bunuri 
provenite din import. 

Soluţii şi vopsele de marcaj, poliuretan, articole de materiale plas-
tice pentru echiparea construcţiilor, resturi şi bavuri de cauciuc ne-
întărit sau transformate în pulbere sau granule, echipamente şi 
materiale pentru cultură fizică, gimnastică sau atletism. 

30 iulie 1995 în 
limita unui contin-
gent tarifar de 
1.033.100 DM. 

 

HG 602/8 aug. 
1995 

Modificarea şi 
completarea HG nr. 
119/1995. 

Aici sunt cuprinse trei categorii de produse: 
1) mărfuri exceptate temporar de la plata taxelor vamale în limita 
unui contingent valoric la care se majorează contingentul din Anexa 
nr. 2 la HG 119/1995; 
2) mărfuri exceptate temporar de la plata taxelor vamale în limita 
unui contingent valoric care completează Anexa nr. 2 la HG 
119/1995; 
3) mărfuri la care se micşorează contingentul din Anexa nr. 2 la HG 
nr. 119/1995 şi la care se mai adaugă produsul (poziţia tarifară) 
maşini de cusut simple de surfilat, de cusut refilaţi, de făcut 
butoniere etc. la care taxa vamală se reduce de la 20% la 5%. 

31 decembrie 
1995. 

 

HG 691/2 
sept. 1995 

Modificarea şi comple-
tarea HG 119/1995 
privind exceptarea şi 
reducerea temporară 
a taxelor vamale la 
unele produse din im-
port. 

Sunt 3 categorii: 
1) mărfuri exceptate care completează lista anexă HG 602/1995 
(maşină de pliat, de imprimat tip offset cu alimentare de foi până la 
52x74 cm.) – 862 mii $ SUA; 
2) maşini tipografice – circa 1.000.000 $ SUA; 
3) maşini, aparate, instrumente şi materiale de televiziune şi teleco-
municaţii – 25 mil.$ SUA. 

  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 852/23 
oct. 1995 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor bunuri 
provenite din import. 

Aparate pentru filtrarea sau epurarea lichidelor (poziţia tarifară 
8421.21.90). 

31 decembrie 
1995 contingent 
tarifar de 2,5 mil.$ 
SUA. 

 

HG 953/29 
nov.1995 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor produ-
se din import. 

Sunt trei categorii de exceptări: 
1) mărfuri diverse exceptate de la plata taxei vamale fără limite de 
contingentări; 
2) produse diverse exceptate temporar de la plata taxei vamale în 
limita unor contingente valorice; 
3) produse importate exceptate de la plata taxei vamale destinate 
susţinerii agriculturii, fără limite de contingentări (acestea cuprind 
produse de protecţia plantelor, de stimularea creşterii plantelor şi 
animalelor, pregătirea terenului pentru culturi şi întreţinerea 
acestora – inclusiv maşini şi utilaje). 

31 decembrie 
1996. 

 

HG 1005/12 
dec.1995 

Deschiderea unui 
contingent tarifar va-
loric, exceptat tempo-
rar de la plata taxelor 
vamale de import. 

Autovehicule pentru transportul a 10 persoane sau mai multe, cu 
capacitate cilindrică de peste 2500 cmc, uzate. 

31 decembrie 
1995 cu limita 
contingentului 
tarifar de 195.000 
DM. 

 

HG 1055/22 
dec. 1995 

Taxe vamale de im-
port pentru produse 
agricole. 

Practic, toate produsele agricole au diferenţe foarte mari de taxe 
vamale de la o categorie sau alta de produse: câteva exceptate 
(ex. bumbac); altele cu taxe mici 3-5%, (piei crude, lână, juninci de 
rasă etc.); carne de porc 236%; pentru bere, alcool, băuturi 
alcoolice până la 248 – 266% etc. Majoritatea produselor au o taxă 
vamală de 20 – 25%. 

Intră în vigoare de 
la 1 ian. 1996. 
Produsele excep-
tate prin HG 
953/29 nov. 1995 
rămân în vigoare.

 

HG 98/16 feb. 
1996 

Completarea HG nr. 
953/1995 privind ex-
ceptarea temporară 
de la plata taxelor va-
male a unor produse 
din import. 

Diferite maşini, utilaje, instalaţii, instrumente pentru industria 
alimentară, pentru industria electronică, prelucrarea metalelor, 
maşini de rectificat, rabotat, frezat, prese etc., instrumente şi 
aparate electronice 

31 decembrie 
1996 în limita unui 
contingent valoric 
de 150 mil. $ 
SUA. 

 



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 196/26 
mar. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor bunuri 
din import. 

Maşini şi aparate pentru marcat pachete de ţigarete şi produse din 
tutun 

31 decembrie 
1996 contingent 
tarifar până la 2,5 
milioane $ SUA. 

 

HG 208/28 
mar. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale. 

Aparate de comutare pentru telefonie şi telegrafie şi subansambluri 
electronice. 

30 iunie 1996, 
contingent tarifar 
1,6 milioane $ 
SUA. 

 

HG 233/4 apr. 
1996 

Modificarea şi com-
pletarea HG nr. 
953/1995. 

Exceptarea de la plata taxelor vamale a unor  produse: esteri meta-
crilici pentru o limită a contingentului de 2,0 milioane $ SUA şi adi-
tivi pentru uleiuri lubrifiante, contingent de până la 1,2 milioane $ 
SUA. 

31 decembrie 
1996. 

 

HG 285/23 
apr. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a hârtiei de 
ziar. 

Hârtie de ziar. 31 mai 1996 în li-
mita unui contin-
gent de 1780 
tone. 

 

HG 302/30 
apr. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unui contin-
gent tarifar valoric de 
hrană destinată puie-
tului de păstrăv. 

Hrană granulată pentru puietul de păstrăv. 31 mai 1996 în 
limita 
contingentului 
tarifar de 53,8 
milioane $ SUA. 

 

HG 316/8 mai 
1996 

Completarea HG nr. 
98/1996 şi nr. 
953/1995 privind ex-
ceptarea temporară 
de la plata taxelor va-
male a unor produse 
din import. 

Maşini de formare prin suflare în locul maşinilor şi aparetelor pentru 
umplut, etichetat  capsulat sticle PET pentru uleiuri vegetale şi 
pentru industria farmaceutică. 

În limita 
contingentului de 
2,8 milioane $ 
SUA. 

 

HG 353/13 
mai 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale. 

Toner, mape , ambalaje, etichete, certificate de acţionar (semifa-
bricat, tipărit, neimprimat), dischete rigide sau înregistrate, riboane.

15 august 1996 în 
limita unui contin-
gent tarifar de 3,5 
milioane $ SUA. 

 



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 355/14 
mai 1996 

Completarea HG nr. 
98/1996. 

Exceptarea de la plata taxei vamale la maşini de îndreptat sau 
rabotat, maşini de frezat sau de modelat (prin tăiere). 

În limita unui con-
tingent valoric de 
1,2 mil. $ SUA. 

 

HG 392/28 
mai 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor produ-
se din import. 

Autoturisme. 20 iunie 1996  în 
limita contingentu-
lui tarifar de 
12.000 mii $ SUA.

 

HG 393/28 
mai 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor produ-
se din import. 

Vaccinuri pentru medicină umană, antibiotice, preparate chimice 
contraceptive, mănuşi pentru chirurgie, seringi din material plastic, 
ace, sonde, canule etc. 

31 decembrie 
1996 în limita unui 
contingent tarifar 
de 50 mil. $ SUA.

 

HG 441/6 iun. 
1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor produ-
se din import. 

Articole de îmbrăcăminte şi echipamente pentru sport. 31 dec. 1996  în 
limita unui con-
tingent tarifar de 
200.000 $ SUA. 

 

HG 450/12 
iun. 1996 

Completarea HG nr. 
953/95 privind excep-
tarea temporară de la 
plata taxelor vamale a 
unor produse din 
import. 

Exemple de mărfuri: vopsele pentru marcaj rutier, materiale reflec-
torizante, anvelope, autoadezive, compresoare cu aer, gredere, ru-
lou vibrator, excavator, sonete pentru baterea pilonilor, maşini de 
tăiat şi accesorii, maşini de amestecat şi omogenizat, grupuri elec-
trogene, tractoare rutiere, autovehicule, autobasculante, autocami-
onete, remorci şi semiremorci, cisterne şi semicisterne. 

31 decembrie 
1996 în limita 
contingentului 
tarifar de 53,8 mil. 
$ SUA. 

 

HG 528/27 
iun. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unui contin-
gent de 30 mii tone 
malţ. 

Malţ. 30 septembrie 
1996 limita contin-
gentului tarifar de 
30 mii tone. 

 

HG 655/9 aug. 
1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale de import. 

Hârtie de ziar. 31 dec. 1996 
limita 5.000 tone. 

 

HG 728/23 
aug. 1996 

Exceptarea de la pla-
ta taxelor vamale a 

Imprimante                             841.777 $ 
Accesorii imprimante             173.836 $ 

15 septembrie 
1996, se prelun-

 



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

unor bunuri din import 
necesare pregătirii 
alegerilor preziden-
ţiale şi parlamentare. 

Toner                                      258.425 $ 
 

geşte termenul 
până la 30 sept. 
1996 conform HG 
805/18 sept.1996.

HG 734/28 
aug. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale de import. 

Orz de consum. 31 dec. 1996 con-
tingentul de 200 
mii tone. 

 

HG 806/18 
sept. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale de import. 

White spirt, lacuri şi vopsele, folie polietilenă, cauciuc, deşeuri şi 
resturi de cauciuc, poliuretan etc. 

31 dec. 1996 
contingent valoric 
de 1.350.400 DM.

 

HG 868/26 
sept. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale pentru impor-
tul unor produse. 

Echipamente şi accesorii electronice pentru activitatea de radiodifu-
ziune (amplificatoare, pupitre de mixaj, magnetofoane profesionale, 
benzi magnetice). 

31 dec. 1996 con-
tingent tarifar 
1.620 mii $ SUA. 

 

HG 903/3 oct. 
1996. 

Completarea HG 
953/1995 privind ex-
ceptarea temporară 
de la plata taxelor va-
male ale unor produ-
se din import. 

Maşini şi aparate de imprimat tip offset şi tipografice – 4,5 mil. $ 
SUA. 
Tractoare rutiere pentru semiremorci – 4 mil. $ SUA. 
Autoturisme – 5 mil. $ SUA. 
Semiremorci – 1,5 mil. $ SUA. 

Până la 31 dec. 
1996. 

 

HG 904/3 oct. 
1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale ale unor pro-
duse din import desti-
nate industrializării 
produselor agroali-
mentare. 

Diferite materiale, maşini  şi aparate de lucru şi de conservare a 
produselor agricole şi alimentare, inclusiv morărit, fabrici de lapte, 
bere, zahăr, maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor, reglare şi 
control. 

31 dec. 1996, 
contingent total de 
peste 90 mil. $ 
SUA. 

 

HG 967/14 
oct. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a mărfurilor 
de import comerciali-

Diferite mărfuri (nu sunt specificate). 31 dec. 1997.  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

zate în regim de duty 
free la bordul aerona-
velor de către compa-
niile aeriene româ-
neşti autorizate să 
execute curse de pa-
sageri în trafic extern.

HG 988/16 
oct. 1996 

Exceptarea de la pla-
ta taxelor  vamale a 
importului de sfeclă 
de zahăr. 

Sfeclă de zahăr 31 decembrie 
1996. 

 

HG 989/16 
oct. 1996 

Exceptarea de la 
plata taxelor vamale. 

Orz de consum 31 dec. 1996, 
contingent tarifar 
100 mii tone. 

 

HG 1279/22 
nov. 1996 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale ale unor 
bunuri de import. 

Aparatură de televiziune (camere de televiziune, accesotrii camere, 
echipament studio, echipament monitorizare, echipament emisie, 
piese de schimb, prelucrare automată a datelor destinate 
echipamentelor de televiziune etc.). 

31 decembrie 
1996, limită con-
tingent tarifar 
10.700.000 $ 
SUA. 

 

HG 2/11 ian. 
1997 

Exceptarea de la 
plata taxelor vamale a 
hârtiei de ziar. 

Hârtie de ziar. 31 martie 1997, 
limita de 10.000 
tone. 

 

HG 100/3 
apr.1997 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale la importul u-
nor produse agricole.

Orz pentru consum, turte şi alte reziduuri solide rezultate din 
extracţia uleiului de soia. 

10 aprilie 1997.  

HG 161/5 mai 
1997 

Taxele vamale de  
import pentru produ-
sele agricole, în anul 
1997. 

Taxele vamale aplicate la importurile de produse agricole se reduc 
la nivelurile prevăzute în anexă (nu este publicată). 

  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 930/29 
dec. 1997 

Reducerea, cu 
caracter temporar, a 
taxelor vamale la 
importul unor produse 
agricole originare din 
UE. 

Taxele vamale, aplicabile pe bază “erga omnes “ pentru anul 1998, 
se reduc, cu caracter temporar, la importul în România: 
- produse agricole de bază (unele exceptate,  altele cu taxe vamale 

de 2,3%, iar  cele mai multe cu taxe vamale de peste 18,8%; unt 
şi alte derivate din lapte 18,8% la cantitatea 1.900 tone, brânzeturi 
şi caşuri 15% la cantitatea 1.400 tone) 

- produse agricole transformate – aceeaşi situaţie, de ex. la poziţia 
unt, grăsimi şi uleiuri de cacao, taxa  vamală de 16,15%, iar 
cantitatea anuală nelimitată; bere 55% la cantitatea de 70.000 hl; 

- margarină 18,75% la cantitatea de 1000 t. 

31 dec. 1998.  

HG 931/29 
dec. 1997 

Nivelul taxei vamale 
aplicate la importul în 
România a anumitor 
sortimente de vinuri 
originare din UE, în 
cadrul contingentului 
tarifar 1998. 

Vinuri din struguri proaspeţi, inclusiv vinuri spumoase şi licoroase. 31 decembrie 
1998 cantitatea 
60.000 hl taxa 
vamală 18,75%. 

 

HG 80/18 febr. 
1998 

Exceptarea sau redu-
cerea taxelor vamale 
aplicate în anul 1998 
pentru unele produse 
din bumbac. 

- Bumbac necardat, nepieptănat  ⇒  exceptat  
- Deşeuri din bumbac (inclusiv de fire scămoşate)  ⇒  taxă vamală 

de 3% 
- Bumbac cardat sau pieptănat  ⇒  exceptat. 

Pentru anul 1998.  

HG 193/30 
mar. 1998 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor produ-
se provenite din im-
port. 

Sămânţă de floarea-soarelui destinată însămânţării. 30 aprilie 1998 li-
mita contingentu-
lui tarifar de 
13.400 mii $ SUA.

 

HG 194/30 
mar. 1998 

Reducerea temporară 
a taxelor vamale pen-
tru unele produse 
provenite din import. 

Se reduce taxa vamală de la 20% la 7% pentru: importul de 
tereftalat de dimetril şi de polietilen tereftalat. 

31 decembrie 
1998. 

 



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 195/30 
mar. 1998 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale de import. 

Hârtia de ziar din import în rulouri sau în foi. 31 mai 1998 în li-
mita unui contin-
gent tarifar de un 
milion $ SUA. 

 

HG 212/7 apr. 
1998 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor produ-
se provenite din im-
port. 

Seminţe de floarea-soarelui destinate industrializării. 15 sept. 1998 
contingent tarifar 
de 36 mil. $ SUA.

 

HG 224/10 
apr. 1998 

Reducerea temporară 
a taxelor vamale 
pentru importul de in 
meliţat sau bătut. 

In meliţat sau bătut  ⇒  taxa valabilă de 3%. 
 
 

31 dec. 1998.  

HG 237/15 
apr. 1998 

Reducerea temporară 
a taxelor vamale 
pentru unele produse 
provenite din import. 

- Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete, uscate, 
cenuşărite, conservate dar netăbăcite etc.), de ovine, alte piei 
brute; 

- Blănuri brute; 
- Lână necardată, nepieptănată; fire de păr fin necardat şi 

nepieptănat; deşeuri de lână sau păr. 
 

31 dec. 1998, la 
majoritatea, taxa 
vamală este de 
25% (excepţie 
sunt pieile de bo-
vine întregi, de 
ovine, 5%). 

 

HG 258/11 
mai 1998 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale de import. 

Mărfurile destinate aprovizionării aeronavelor care efectuează 
curse în traficul extern de călători. 
 

31 dec. 1998.  

HG 359/2 iul. 
1998 

Exceptarea de la pla-
ta taxelor vamale a 
mărfurilor importate şi 
comercializate în re-
gim duty-free şi al 
magazinelor pentru 
servirea în exclusivi-
tate, a reprezentanţe-
lor diplomatice şi a 
personalului acestora.

Toate mărfurile provenite din import care se vând în valută, prin 
magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în 
regim de duty-free şi al magazinelor pentru personalul diplomatic în 
mod exclusiv. 

  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

HG 935/23 
dec. 1998 
 

Aprobarea taxelor va-
male de import, redu-
se sau exceptate, cu 
caracter temporar, 
pentru anul 1999, 
pentru importul unor 
produse agricole şi 
agroalimentare. 

Importul de produse agricole şi agroalimentare se va efectua cu 
reducerea sau cu exceptarea de la plata taxelor vamale conform 
anexei care a fost publicată ulterior. 

  

  H.G.15/ 
18.01.1999 

Exceptarea 
temporară de la plata 
taxelor vamale a unor 
produse din import 
 

- Glicerină brută; leşii şi ape de glicerină - oxizi şi hidroxizi de  
cobalt; oxizi de cobalt  comerciali 

- Fluoruri; fluorurosiliciţi; fluorurolaminaţi şi alte  săruri complexe cu 
fluor 

- acizi nucleici şi sărurile lor; alţi compuşi   heterociclici   
- medicamente constituite în produse amestecate  sau  neameste-

cate, preparate pentru utilizări  profilactice sau  terapeutice, amba-
late pentru vânzarea cu amănuntul sau prezentate sub  formă de 
doze  

- agenţi de apretare sau finisare, acceleratori  de vopsire sau  de 
fixare a materiilor colorante  şi alte produse şi preparate de  felul 
color  folosite în industria textillă, ind. hârtiei, ind. pielăriei sau în 
alte industrii similare 

- cauciuc sintetic factis pentru cauciuc derivat din  uleiuri, sub forma 
primară sau sub formă de  plăci, foi sau benzi; 

- alte oţeluri aliate în lingouri sau sub alte forme  primare  
- produse semifabricate din alte oţeluri  aliate 
- produse laminate plate din alte oţeluri aliate 

     31.XII.1999  

  H.G.63/ 
4. 02. 1999 

Modificarea şi înlocui-
rea anexei la HG 
15/1999 privind ex-
ceptarea temporară 
de la plata taxelor  
vamale a unor produ-
se din import 

Unele modificări la lista de produse aprobate  
anterior HG 15/18. 01. 1999 
- Glicerină brută; leşii şi ape de glicerină 
- Oxizi şi hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali 
- Fluoruri; fluorurosiliciţi; fluorurolaminaţi şi alte săruri  complexe cu 

fluor 

  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

  HG 334/ 
28. 04. 1999 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor 
produse din import 

- Materii prime pentru materii refractare  
- Articole din pietre sau din alte materii minerale  (inclusiv fibre  de 

carbon, articole din acestea şi articole din turbă) nedenumite şi 
necuprinse în altă parte 

- Fero-aliaje, fero-mangan, fero-crom,  fero-mobiden, fero-tungsten 
şi fero-siliciu,  fero-titan şi fero-siliciu-titan, fero-vanadiu, zirconiu 
şi articole din zirconiu, inclusiv  deşeurile şi resturile 

- Semifabricate din fier sau din oţeluri nealiate 
- Alte oţeluri aliate în lingouri şi sub forme primare; produse din  alte 

oţeluri aliate  

    31.VII.1999    31.XII. 
2000 

  HG 480/ 
16. 06.1999 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxelor 
vamale a unor 
produse din import 

Făinuri, prafuri şi pelete, din peşte sau crustacee, moluşte sau alte 
nevertebrate acvatice  

    31. XII. 1999  

   HG 42/ 
12. 08.1999 

Exceptarea de la pla-
ta taxelor vamale de 
import a unui contin-
gent de 51000 tone 
malţ 

Malţ      15 .IX .1999  

 HG 919/ 
9.11.1999 

Exceptarea tempora-
ră de la  plata taxelor 
vamale pentru impor-
tul componentelor 
destinate exclusiv 
producţiei de autoca-
mioane, autovehicule 
de teren noi 

- Motoare cu aprindere prin scânteie cu  o  capacitate cilindrică de 
peste 1500 cm3 

- motoare cu piston cu aprindere prin compresie, destinate 
industriei de montaj 

- motoare cu piston cu aprindere prin compresie, destinate 
industriei de montaj pentru vehiculele  de la poziţiile nr. 87,02 şi  
87, 04, de o putere  mai mare de 200 KW 

- Părţi destinate exclusiv sau în principal  motoarelor de la poz. 
84.08 

- Pompe de injecţie cu o presiune de injecţie mai  mare de 700 bari
- Frâne destinate montajului industrial 
- Echipamente electronice antiblocare ABS şi antiderapante ABS 
- Cutii de viteză destinate montajului industrial  pentru autovehicule 

 1- I- 31. XII. 2000  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

de la poz. 87. 03 
- Cutii de viteză cu 9-12, 16 trepte cu cuplu de intrare mai mare de 

100 N 
- Tobe şi ţevi de eşapament destinate montajului  industrial 
- Ambreiaje cu un cuplu mai mare de 100N 
- Casete de direcţie destinate montajului industrial pentru 

autovehicule de la 87. 03 
- Arbori cordonici de transmisie 
- Tahogroze cu înregistrare electronică                                  

 HG 1075/ 
30.12.1999 

Exceptarea sau 
reducerea temporară 
de la plata taxelor 
vamale la unele 
produse din import 

- Păr de porc sau mistreţ şi deşeuri de păr de porc 
- Produse sau adaosuri pentru uz furajer 
- Dioxid de sulf (pentru vinificaţii) 
- Fire de nailon şi sintetice, de mătase, sticlă pentru industria de 

optică medicală separatori 

1- I- 31.XII.2000 Prelungit  
pentru 2001 

  HG 1075/ 
30.12.1999 

Exceptarea sau 
reducerea temporară 
de la plata taxelor 
vamale la unele 
produse din import 

- Produse chimice şi petrochimice folosite ca materii prime în 
industria de mase plastice 

- Catalizatori 

1-I- 31.XII. 2000 Prelungit  
pentru 2001 

   HG 87/ 
1.02. 2000 

Exceptarea temporar-
ă de la plata taxelor 
vamale a hârtiei de 
ziar provenite din 
import 

Contingentul 10000 tone - hârtie de ziar, în rulouri sau în foi   1- I – 30. IV. 
2000  

 

  HG 333/ 
27.04.2000 

Prelungirea termenu-
lui de aplicare a pre-
vederilor HG/87/2000 
privind exceptarea 
temporară de la plata 
taxelor vamale a hâr-
tiei de ziar provenite 
din import 

Contingentul 10000 tone-hârtie de ziar, în rulouri sau în foi      31. VII. 2000  



 

 

Actul 
normativ 

Titlul actului 
normativ 

Denumirea mărfurilor şi serviciilor exceptate sau scutite de 
taxe vamale 

Termen de 
exceptare 

Prelungirea 
termenului 

  OU 65/ 
2.06.2000 

Exceptarea de la pla-
ta taxei vamale a su-
prataxei şi a TVA pt. 
obiectivul de investiţii 
“Incinerator - sistem 
de ardere şi neutrali-
zare a deşeurilor" din 
municipiul Oradea 

Obiectivul de investiţii   

  HG 631/ 
13.07.2000 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxei 
vamale a importului 
unui contingent tarifar 
de 500000 pui de 
găină de o zi 

Contingent tarifar de 500000 pui de găină de o zi  
35000 părinţi de reproducţie rase uşoare 
465000 părinţi de reproducţie rase grele 

  

 HG 1007/ 
26.10.2000 

Exceptarea tempora-
ră de la plata taxei 
vamale cantităţii de 
500 mii tone porumb 
din import destinat 
furajării animalelor 

Contingent 500000 tone porumb      30.VI. 2001  

 HG 1294/ 
7.12.2000 

Reducerea sau 
exceptarea temporară 
de la plata taxelor 
vamale la unele 
produse din import  

- Melase 
- Minereuri de cupru 
- Acid stearic 
- Hârtii şi cartoane acoperite cu caolin sau cu  alte substrate 

anorganice 
- Lână  nepieptănată 
- Fir de bumbac 

1- I - 31 .XII. 2001   

 HG 1294/ 
7.12.2000 

Reducerea sau ex-
ceptarea temporară 
de la plata taxelor 
vamale la unele 
produse din import 

- Hidrocarburi acidice 
- Oxizi de cadmiu 
- Carbonat de stronţiu 
- Alţi carburanţi 
- Acetat de izobutil 
- Ortoftalat de dioctil 

 1- I - 31 .XII. 
2001   
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Anexa 1.8 

Ponderea subvenţiilor totale echivalente la producător în preţul producţiei 
agricole, calculată pe ţări OECD 

(%) 

 1986-88 1992-94 1995 1996 1997e 
Australia 10 10 10 8 9 
Canada 42 31 22 22 20 
Uniunea Europeană 48 48 49 43 42 
Islanda 82 77 75 69 68 
Japonia 73 74 76 71 69 
Noua Zeelandă 18 3 3 3 3 
Norvegia 74 74 72 70 71 
Elveţia 79 80 79 77 76 
Turcia 26 32 30 25 38 
Statele Unite 30 21 13 15 16 
OECD 24 2-3 45 42 40 35 35 
Republica Cehă 54 54 26 15 14 11 
Ungaria 24 25 21 15 16 
Mexic 23 34 0 8 16 
Polonia -3 19 19 23 22 
OECD 24 2 - 4 39 41 38 34 34 

e – estimat. 

Sursa: Agricultural Policies in OECD Countries, Measurement of Support and Backround 
Information 1998, vol. 2, OECD, Cedex, Paris, 1998. 
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Anexa 1.9 

Ponderea subvenţiilor totale echivalente la producător în preţul producţiei, 
calculată pe produse 

(%) 

 1989-91 1992-94 1995 1996 1997e 
Grâu 41 43 29 25 32 
Porumb 29 31 17 15 20 
Orez 82 89 91 82 80 
Seminţe pentru ulei 31 26 22 15 20 
Zahăr 49 53 40 46 49 
Produse vegetale 45 48 41 34 37 
Lapte 61 58 54 52 52 
Carne de bovine 31 35 37 36 33 
Carne de porc 16 20 21 17 16 
Pui 16 15 16 15 12 
Carne de oaie 59 47 51 37 33 
Lână 13 12 10 8 7 
Ouă 12 16 17 14 10 
Produse animale 35 37 36 34 32 
Total produse 39 41 38 34 34 

e – estimat. 

Sursa: Agricultural Policies in OECD Countries, Measurement of Support and Backround 
Information 1998, vol. 2, OECD, Cedex, Paris, 1998. 
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Anexa 1.10 

Subvenţii echivalente la producător pe fermier convenţional 

(mii dolari SUA) 

Þări 1986-88 1992-94 1995 1996 1997e 
Australia 3 4 5 4 4 
Canada 15 12 11 10 8 
Uniunea Europeană 12 19 22 21 18 
Islanda 26 31 33 30 29 
Japonia 16 28 34 29 24 
Noua Zeelandă 5 1 1 1 1 
Norvegia 29 34 37 36 34 
Elveţia 29 44 47 43 35 
Statele Unite 20 15 10 13 13 
OECD 24 2-3 14 19 21 19 17 

 1989-91 1992-94 1995 1996 1997e 
Republica Cehă 9 4 3 3 2 
Ungaria n.a. 4 4 4 3 
OECD 24 2 - 4 15 19 20 19 17 

e – estimat. 

Sursa: Agricultural Policies in OECD Countries, Measurement of Support and Backround 
Information 1998, vol. 2, OECD, Cedex, Paris, 1998. 
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Anexa 1.11 

Subvenţii echivalente la producătorii cerealieri calculate pe hectar de teren 
cultivat cu cereale, dolari/ha 

Ţări 1986-88 1992-94 1995 1996 1997e 
Australia 18 16 19 22 17 
Canada 114 69 57 52 24 
Uniunea Europeană..1.2. 568 692 692 499 523 
Japonia 8 477 10 244 13 467 11 279 9 220 
Noua Zeelandă 43 8 8 10 11 
Norvegia 1 166 955 991 935 903 
Elveţia 3 421 3 710 4 155 3 456 2 895 
Turcia 76 92 21 80 160 
Statele Unite 202 139 79 103 111 
OECD  24  ….2.3. 388 390 391 322 304 
 1989-91 1992-94 1995 1996 1997e 
Ungaria 102 17 -68 19 19 
Mexic 60 267 75 43 119 
Polonia 166 68 58 259 170 
OECD…..2.4. 360 364 350 294 281 

e. - estimat. 
1. UE-12 pentru 1986-94, EU-15 de la 1995, EU include fosta RDG de la 1990. 
2. Austria, Finlanda şi Suedia sunt incluse în OECD total pentru perioada 1986-94 şi UE pentru 

1995-97. 
3. Exclude Cehia, Ungaria, Islanda, Coreea, Mexic şi Polonia. 
4. Exclude Islanda şi Coreea. 

Sursa: OECD,  Agricultural Policies in OECD Countries. Measurement of Support and 
Background Information 1998, vol 2, Cedex, Paris, 1998, p. 42. 
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Anexa 1.12 

Comerţul exterior al României, 1993-2001 

(milioane dolari SUA) 

 Date absolute Balanţa operaţiunilor de 
comerţ exterior 

Acoperirea im-
porturilor FOB  

 Export 
FOB 

Import 
FOB 

Import 
CIF 

Export FOB
Import FOB

Export FOB
Import CIF 

de către expor-
turi (%) 

1993 4892 6020 6522 -1128 -1630 81,3 
1994 6151 6562 7109 -411 -958 93,7 
1995 7910 9487 10278 -1577 -2368 83,4 
1996 8084 10555 11436 -2471 -3351 76,6 
1997 8431 10411 11280 -1980 -2849 81,0 
1998 8302 10926 11838 -2624 -3536 76,0 
1999 8503 9595 10395 -1092 -1892 88,6 
2000 10366,5 12049,6 13054,5 -1683,1 -2688 86,0 
2001 11385,0 14354,4 15551,6 -2969,4 -4166,6 79,3 

Sursa: Buletin Statistic de Comerţ Exterior, 20;  1 / 2001;  3/2002. 
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Anexa 3.1 

Clasificarea subsistemelor industriale dezvoltate în România 

Clasificarea subsistemelor in-
dustriale din România, după sco-

pul economic şi social urmărit 

Ramurile componente şi cele susţinătoare 
ale subsistemelor industriale, care concură 

la realizarea scopului  
1. Subsistemul care susţine 

securitatea alimentară a 
populaţiei 

Agricultura, piscicultura, industria alimentară şi 
industria băuturilor, precum şi ramurile care 
susţin dezvoltarea acestora (tractoare şi maşini 
agricole, utilaje pentru industria alimentară şi a 
băuturilor, îngrăşăminte şi produse pentru 
protecţia sănătăţii plantelor şi animalelor, 
sisteme de irigaţii şi îmbunătăţiri funciare, 
sisteme de depozitare, inclusiv lanţuri frigorifice). 

2. Subsistemul care asigură 
dezvoltarea umană, bunăstarea 
şi calitatea vieţii 

Bunuri de folosinţă curentă (îmbrăcăminte, încăl-
ţăminte), bunuri de folosinţă îndelungată (locuin-
ţe, utilaje casnice, mobilă), reţeaua de sănătate, 
medicamente, învăţământ de cultură, educaţie, 
tehnică audiovizuală, publicaţii, edituri, tipografii, 
dezvoltare urbană şi rurală, turism, servicii, gos-
podărirea apei, silvicultura, protecţia mediului. 

3. Subsistemul care asigură 
producerea şi distribuţia 
combustibililor şi energiei 
electrice 

Extracţia, transportul şi prelucrarea combustibili-
lor (ţiţei, gaze, cărbuni, combustibil nuclear şi 
derivate de ţiţei) amenajări hidrotehnice, produc-
ţia de energie electrică şi termică şi distribuţia 
energiei electrice şi termice.  

4. Infrastructura şi industriile 
susţinătoare 

Drumuri, căi ferate, porturi maritime şi fluviale, 
aeroporturi, căi de navigaţie maritime şi fluviale, 
producerea de maşini şi utilaje pentru dezvolta-
rea şi întreţinerea acestora, parc de mijloace de 
transport şi flote maritime, fluviale aeriene. 

5. Industriile producătoare de 
mijloace de transport 

Producţia de mijloace de transport rutier de 
persoane (autoturisme, autobuze, troleibuze, 
tramvaie, trenuri pentru călători CF şi pentru 
metrou), de mărfuri şi speciale (autocamioane, 
vagoane şi locomotive, nave maritime şi 
fluviale), industria producătoare de avioane, de 
întreţinere şi de exploatare a acestora. 

6. Industrii intermediare (materii 
prime şi semifabricate) 

Metalurgie feroasă şi neferoasă, chimia de bază, 
ciment, materiale de construcţii, fire şi fibre 
sintetice, chimice şi naturale, producţia şi 
prepararea pielei pentru încălţăminte, blănuri. 

7. Subsistemul care susţine 
programele de investiţii 

Studii şi proiectări, construcţii, instalaţii şi utilaje 
şi echipamente tehnologice. 

8. Subsistemele care valorifică 
cunoştinţele şi tehnologiile de 
vârf 

Software, medicamente convenţionale şi 
neconvenţionale, chimie fină, tehnică spaţială, 
biotehnologii, birotică şi tehnică de calcul, 
industria laserilor, industria nucleară.  

9.  Industria de apărare Maşini de luptă (aeriană, pe apă şi sol), ofensive 
şi defensive, muniţii, informatică militară. 
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Anexa 3.2 

Ponderea comerţului intra-industrial în totalul comerţului României cu UE, 
pe grupe de produse, conform clasificării SITC,  în perioada 1994-1998 

(mărimi calculate ca medii ale grupelor de o cifră) 

(%) 

Grupe de produse 1994 1995 1996 1997 1998 
0. Produse alimentare şi animale vii 67,70 58,85 64,06 77,99 53,83 
1. Băuturi şi tutun 61,86 70,15 65,36 66,34 58,63 
2. Materiale crude, necomestibile, exclusiv 

combustibili 
86,40 80,87 65,82 86,65 80,85 

3. Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale 
conexe 

57,39 82,61 84,80 57,95 79,47 

4. Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală şi 
vegetală 

68,82 85,87 32,65 28,85 22,91 

5. Produse chimice şi produse conexe 
nespecificate în altă parte 

63,74 61,35 50,84 49,34 37,20 

6. Produse manufacturate clasificate în 
principal după materia primă 

72,00 80,24 69,32 71,41 66,77 

7. Maşini şi echipamente de transport 37,69 42,45 44,91 44,88 50,58 
8. Articole manufacturate diverse 39,74 45,94 46,96 44,89 45,85 
9. Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă 

secţiune 
7,27 - - 2,58 17,25 

Total 52,43 58,57 55,32 54,48 53,46 

Sursa: Calculat pe baza datelor din SITC. 
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Anexa 3.3 

Ponderea comerţului intra-industrial în totalul comerţului României, 
pe grupe de produse, conform clasificării SITC, în perioada 1994-1998 

(mărimi calculate ca medii ale grupelor de 2 cifre) 

(%) 

Grupe de produse 1994 1995 1996 1997 1998 
0. Produse alimentare şi animale vii 30,20 39,36 38,22 51,88 40,44 
1. Băuturi şi tutun 52,97 62,72 13,95 14,72 34,12 
2. Materiale crude, necomestibile, exclusiv 

combustibili 
50,45 40,72 23,07 34,19 28,39 

3. Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale 
conexe 

88,11 88,79 67,39 81,30 46,47 

4. Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală şi 
vegetală 

69,38 41,01 32,52 28,78 22,84 

5. Produse chimice şi produse conexe 
nespecificate în altă parte 

47,78 45,17 36,19 39,31 36,41 

6. Produse manufacturate clasificate în 
principal după materia primă 

39,91 40,94 40,71 34,84 35,46 

7. Maşini şi echipamente de transport 36,88 40,76 39,23 40,46 42,87 
8. Articole manufacturate diverse 23,10 24,81 26,32 27,05 27,59 
9. Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă 

secţiune 
- - - 2,50 17,25 

Total 34,36 36,50 34,84 33,91 34,49 

Sursa: Calculat pe baza datelor din SITC. 
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Anexa 3.4 

Ponderea comerţului intra-industrial în  totalul comerţului României cu UE, 
pe grupe de produse, conform clasificării SITC, în perioada 1994-1998 

(mărimi calculate ca medii ale grupelor de 3 cifre) 

(%) 

Grupe de produse 1994 1995 1996 1997 1998 
0. Produse alimentare şi animale vii 26,49 31,42 32,49 39,33 32,49 
1. Băuturi şi tutun 37,78 45,28 12,15 12,95 28,24 
2. Materiale crude, necomestibile, exclusiv 

combustibili 
30,03 29,62 19,10 16,46 14,07 

3. Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale 
conexe 

80,88 33,90 50,10 79,85 46,00 

4. Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală şi 
vegetală 

69,38 30,82 32,52 28,78 22,84 

5. Produse chimice şi produse conexe 
nespecificate în altă parte 

35,75 33,42 28,85 29,29 23,33 

6. Produse manufacturate clasificate în 
principal după materia primă 

28,62 29,24 29,29 25,82 27,36 

7. Maşini şi echipamente de transport 25,82 26,58 26,43 28,94 33,41 
8. Articole manufacturate diverse 19,56 19,73 18,94 19,37 20,64 
9. Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă 

secţiune 
- - - 2,50 17,25 

Total 24,73 25,21 24,05 23,55 25,08 

Sursa: Calculat pe baza datelor din SITC. 
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Anexa 3.5 

Ponderea comerţului intra-industrial în totalul comerţului României cu UE, 
pe grupe de produse, conform clasificării SITC, în perioada 1994-1998 

(mărimi calculate ca medii ale grupelor de 4 cifre) 

(%) 

Grupe de produse 1994 1995 1996 1997 1998 
0. Produse alimentare şi animale vii 11,29 11,68 9,11 16,87 12,52 
1. Băuturi şi tutun 5,35 4,43 1,44 1,50 4,04 
2. Materiale crude, necomestibile, exclusiv 

combustibili 18,11 22,03
 

14,72 
 

12,39 
 

9,37 
3. Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale 

conexe    19,47 15,75
 

29,44 
 

40,05 
 

21,86 
4. Uleiuri, grăsimi şi ceară de origine animală 
şi vegetală 50,67 18,19

 
19,74 

 
12,34 

 
9,55 

5. Produse chimice şi produse conexe 
nespecificate în altă parte 

23,14 20,87 19,22 18,39 15,29 

6. Produse manufacturate clasificate în 
principal după materia primă 18,20 17,00

 
17,43 

 
16,39 

 
17,16 

7. Maşini şi echipamente de transport 20,16 24,83 25,69 26,69 31,70 
8. Articole manufacturate diverse 15,84 16,51 17,15 17,24 18,00 
9. Mărfuri şi tranzacţii neclasificate în altă 

secţiune 
- - - 2,50 17,25 

Total 17,99 18,91 19,12 18,90 20,35 

Sursa: Calculat pe baza datelor din SITC. 
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Anexa 5.1 

Elementele care formează valoarea de piaţă a unei noi firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:  John H. Dunning, Technology and the Changing Boundaries of Firms and Governments, 
OECD Proceeding, OECD – Paris Cedex, 1997. 
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