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PREAMBUL 

 

În arsenalul instrumentelor de combatere a sărăciei, cele care se 
cantonează în zona veniturilor din muncă au devenit în ultima vreme tot mai 
importante, având în vedere faptul că o parte însemnată a celor săraci, a noilor 
săraci, fac parte din familii care cuprind persoane ocupate, aşa-numiţii ”working 
poor”, salariaţi sau lucrători pe cont propriu. Nevoia de a acţiona în această 
zonă de determinare a sărăciei este amplificată în ţara noastră (ca, de altfel şi 
în celelalte ţări est-europene aflate în tranziţie) de amploarea impactului pe 
care scăderea puterii de cumpărare a salariilor l-a avut asupra procesului de 
sărăcire, ca şi de nivelul scăzut al veniturilor din agricultură, cauză principală a 
sărăciei larg răspândite în gospodăriile de ţărani. 

În mod normal, într-o economie de piaţă dezvoltată, în care relaţiile de 
piaţă sunt consolidate, veniturile din muncă sunt determinate, în principal, de 
funcţionarea pieţei – a pieţei bunurilor şi a pieţei muncii. Ele se ridică la niveluri 
care asigură beneficiarilor şi familiilor acestora un trai în afara sărăciei, 
participarea sindicatelor, ca reprezentante ale intereselor salariaţilor, la nego-
cierile salariale având un rol hotărâtor în acest sens. Intervenţia statului în 
formarea salariilor, în scopul combaterii sărăciei, are un câmp de aplicaţie 
restrâns şi se realizează în principal prin intermediul stabilirii şi garantării 
salariului minim. Acesta a apărut ca formă de protecţie împotriva exploatării şi 
a sărăciei, a salariaţilor cu o poziţie mai slabă pe piaţa muncii: tineri, femei, 
persoane fără calificare, salariaţi din domeniile de activitate periferice, lipsiţi de 
posibilitatea de a se organiza în sindicate. 

În schimb, într-o economie aflată în criză, marcată de recesiune şi infla-
ţie, în condiţiile în care piaţa nu funcţionează, se impune gestionarea evoluţiei 
salariilor. Acest lucru se realizează, în primul rând, prin controlul creşterii 
salariilor, ca instrument al macrostabilizării. Evident, cu urmări nefavorabile, 
concretizate în scăderea veniturilor reale şi amplificarea sărăciei. Necesitatea 
protecţiei împotriva sărăciei, cel puţin de limitare a proporţiilor procesului de 
sărăcire, presupune, în aceste condiţii, o politică salarială mai complexă şi mai 
nuanţată, în care funcţia de echilibru a distribuţiei să nu însemne neglijarea 
funcţiei de protecţie, de asigurare a resurselor necesare traiului pentru un 
salariat şi familia sa şi evident nici a funcţiei de stimulare. Aceasta înseamnă 
că, paralel cu utilizarea unor instrumente de control al creşterii salariilor – cum 
sunt cele de supraimpozitare a acestora - trebuie să se acorde o mai mare 
atenţie funcţionării salariului minim şi indexării salariilor, ca instrumente de 
prevenire a scăderii puterii de cumpărare a salariilor la proporţii care să 
însemne căderea în sărăcie a unei mari părţi din familiile de salariaţi. Este, de 
altfel, important ca, în politica de macrostabilizare, accentul să nu cadă într-o 
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măsură prea mare pe controlul veniturilor ca pârghie a comprimării cererii, mai 
ales în condiţiile în care inflaţia are cauze multiple, între care dominantă nu 
este cererea excesivă. Dincolo de efectul direct şi imediat de amplificare a 
sărăciei, forţarea acestui instrument de asigurare a echilibrului macroeconomic 
- prin scăderea puterii de cumpărare a veniturilor până la limita impusă de 
realizarea echilibrului între cerere şi ofertă şi peste această limită - este, prin 
efectele ei adverse, contraproductivă pentru oprirea declinului şi relansarea 
creşterii economice şi, implicit, pentru echilibrul economic. Este vorba, pe de o 
parte, de efectul pe care îl are comprimarea peste anumite limite a cererii 
asupra producţiei de bunuri şi servicii. Restrângerea producţiei înseamnă 
amplificarea şomajului şi a sărăciei, precum şi comprimarea în continuare a 
cererii pentru a o aduce la nivelul ofertei; echilibrul dintre cerere şi ofertă tinde 
astfel să se realizeze la niveluri tot mai scăzute. Pe de altă parte, este efectul 
destimulativ pe care nivelul scăzut al veniturilor salariale reale şi mai ales 
scăderea acestora îl are asupra productivităţii muncii şi eficienţei, prin 
demotivarea acestora şi prin absenteism, prin impactul incapacităţii satisfacerii 
nevoilor de nutriţie, de odihnă şi de instruire asupra capitalului uman. 

Formele şi sfera de acţiune a salariului minim 

Salariul minim constituie principalul instrument al politicii salariale, orien-
tat spre combaterea sărăciei, instrument care se bucură de o largă răspândire 
în întreaga lume şi a cărui vechime depăşeşte un secol

1
. Salariul minim 

reprezintă un nivel al salariului, impus ca obligatoriu prin intervenţia autorităţii 
publice, sub care nici o întreprindere, nici un patron nu poate să plătească forţa 
de muncă angajată. 

În funcţie de modul în care este stabilit şi de sfera de acţiune, în practică 
se întâlnesc mai multe formule ale salariului minim. Se disting, în primul rând, 
salariul minim legal şi salariul minim negociat. Salariul minim legal este impus 
de autorităţile publice - prin legi, prin decrete/hotărâri ale guvernului sau ale 
altor instituţii abilitate în acest sens – şi este, în general, un nivel universal 
                                                           
1
 Primele reglementări privind salariul minim datează de la sfârşitul secolului trecut, 
în Noua Zeelandă şi Australia. Salariul minim a fost instituit treptat în Anglia 
(1900), Franţa (1915), Norvegia (1918), Austria (1918), Cehoslovacia (1919), 
Germania (1923), Spania (1926), Belgia (1934), în SUA (1912-1913 şi 1938) şi 
Canada (1917-1920), Argentina(1918). Mexic (1933), Costa Rica (1912-1923 şi 
1938), Chile (1938), Brazilia (1938), Sri Lanka (1927), Congo (1933), Japonia 
(1959) etc. Politicile de stabilire a salariului minim s-au extins şi dezvoltat în 
special după al doilea război mondial atât în ţările industrializate cât şi în cele în 
curs de dezvoltare. Instituirea salariului minim a fost activ promovată de OIM, 
care a adoptat în acest scop trei convenţii: Convenţia nr. 46 din 1928 privind 
metodele de stabilire ale salariului minim, Convenţia nr. 99 din 1951 privind 
metodele de stabilire ale salariului minim în agricultură; Convenţia nr.131 din 
1970 privind stabilirea salariilor minime (Starr 1982). 
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aplicabil la scară naţională. Salariul minim negociat se aplică la nivel de 
sector, de ramură, de întreprindere sau categorie profesională şi este stabilit 
pe baza negocierilor între partenerii sociali, ca parte a acordurilor, convenţiilor 
sau contractelor colective de muncă încheiate la diferite niveluri. Salariul minim 
legal (statutory minimum wage, în literatura de specialitate) este cel care 
corespunde de fapt accepţiunii de salariu minim utilizat ca instrument de 
protecţie împotriva sărăciei. De altfel, în general, această formă este avută în 
vedere în literatură şi în documentele oficiale, atunci când este invocat salariul 
minim şi la ea ne vom referi şi noi în cele ce urmează. 

În sistemele naţionale, cele două forme ale salariului minim se combină 
în variante, care diferă în funcţie de importanţa care se acordă fiecărei forme. 
Astfel, în Franţa – considerată ca având cel mai complet sistem de protecţie 
prin salariul minim – salariul minim interprofesional de creştere (SMIC), apli-
cabil tuturor salariaţilor, este dublat de niveluri minime de ramură stabilite prin 
acorduri negociate la nivel naţional şi extinse ca obligatorii la nivelul întregii 
ramuri. În SUA, salariul minim naţional (federal), suplimentat de niveluri minime 
legiferate de state, este principala formă de salariu minim, acordurile colective 
acoperind mai puţin de o treime din totalul salariaţilor. În schimb, în alte ţări, 
cum sunt Germania, Danemarca şi Italia, salariile minime stabilite prin acorduri 
colective constituie practic singura formă de protecţie, salariul minim legal 
existând numai pentru categorii speciale, extrem de restrânse de salariaţi 
(personal casnic, de exemplu). Salariul minim legal a fost instituit şi în ţările 
est-europene aflate în tranziţie. În cele mai multe este secondat de niveluri 
minime stabilite la nivel de ramură şi/sau de întreprindere prin negocieri 
colective (Cehia, Bulgaria, Rusia), el însuşi fiind rezultatul negocierilor colective 
tripartite la nivel naţional, în Ungaria, Cehia şi Bulgaria. 

Există diferenţe sensibile între sistemele naţionale cu privire la sfera de 
acoperire a salariului minim. În cele mai multe situaţii, salariul minim legal are 
aplicabilitate generală, pentru toţi salariaţii, cu unele excepţii de mai mare sau 
mai mică importanţă, cum sunt salariaţii din întreprinderile de talie mică sau cei 
din agricultură. sau funcţionarii şi cadrele cu pregătire superioară etc. În 
Franţa, de pildă, ponderea salariaţilor exceptaţi este nesemnificativă, în timp ce 
în SUA ea se ridică la a şasea parte din totalul salariaţilor. Există însă şi 
sisteme în care protecţia prin salariul minim este adresată numai unor categorii 
de salariaţi, îndeosebi celor aflaţi în poziţii nefavorabile pe piaţa muncii (femei, 
tineri, persoane necalificate), precum şi celor din sectoare şi ramuri 
neacoperite de sistemul negocierilor colective. Aceasta a fost formula primelor 
reglementări privind salariul minim. În Anglia, de exemplu, consiliile privind 
salariile stabileau salarii minime pentru mai multe sectoare (26 în anul 1993), 
care nu cuprindeau nici 15% din forţa de muncă (de altfel, după 1993 s-a 
renunţat la stabilirea salariului minim), iar în Irlanda sistemul nu acoperea 
decât aproximativ 3% din populaţia activă. De asemenea, aşa cum am mai 
arătat, există ţări în care nu a fost stabilit un salariu minim legal sau acesta 
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priveşte numai categorii extrem de restrânse de salariaţi. Este cazul Germa-
niei, Austriei, Danemarcei, Finlandei, Italiei, Norvegiei, Suediei şi Elveţiei, unde 
negocierile colective acoperă cea mai mare parte a salariaţilor. 

Cât priveşte nivelul salariului minim, există sisteme naţionale în care se 
stabileşte un singur nivel al salariului minim legal, valabil pentru toate 
regiunile şi pentru toate categoriile de salariaţi, după cum există, la o altă 
extremă, ţări în care se stabilesc niveluri diferenţiate pe regiuni, pe ramuri 
şi sectoare, precum şi pe categorii profesionale. Între cele două extreme se 
află ţările în care sunt stabilite două-trei niveluri diferenţiate pe sectoare – 
agricol şi neagricol sau urban şi rural. Totodată, există o serie de abateri de la 
nivelurile generale ale salariului minim legal, în sensul stabilirii unor niveluri 
mai scăzute pentru acele categorii de salariaţi care sunt caracterizate 
printr-o productivitate a muncii mai mică: tineri, ucenici, persoane 
handicapate. În Franţa, de pildă, salariaţii sub 18 ani beneficiază de un salariu 
minim legal reprezentând 80 şi 90% din SMIC, iar în Olanda salariul minim 
legal se reduce cu 7,5% pentru fiecare an sub vârsta de 23 ani. 

Fiecare formă a salariului minim prezintă avantaje şi dezavantaje din 
perspectiva capacităţii de protecţie împotriva sărăciei, a eficienţei cu care se 
realizează funcţia de protecţie şi a efectelor pe care le are asupra economiei. 
Alegerea uneia sau alteia ţine însă de contextul economic şi social de 
principalele orientări ale politicii economice şi sociale, de filozofia pe care se 
fundamentează aceste politici; de asemenea, de funcţiile care se conferă 
salariului minim şi de concepţia privind locul lui în angrenajul de instrumente 
puse în funcţiune pentru combaterea sărăciei. 

Funcţiile salariului minim  

În evoluţia sistemelor de salarii, protecţia împotriva sărăciei s-a consti-
tuit ca unul din principalele obiective şi funcţii ale salariului minim. Acestuia din 
urmă i s-au conferit însă şi alte funcţii, în principal convergente cu obiectivul 
combaterii sărăciei, dar având, într-o anumită măsură şi în anumite condiţii, şi 
efecte contrare realizării acestui obiectiv. Modul în care aceste funcţii s-au 
combinat şi importanţa care s-a dat uneia sau alteia au determinat şi dezvolta-
rea într-o formă sau alta a salariului minim, precum şi capacitatea sa de 
protecţie. 

În literatură sunt sintetizate patru funcţii principale ale salariului minim: 
protecţia grupurilor defavorizate; stabilirea unor salarii ”echitabile”; stabilirea 
unei limite inferioare a remunerării ca bază a sistemului de salarii şi instrument 
de protecţie împotriva sărăciei; instrument de politică macroeconomică (Starr 
1982; Perţ 1997). Acestora li se adaugă şi altele, mai mult sau mai puţin 
evidente, cum sunt: susţinerea puterii de cumpărare a lucrătorilor, prevenirea 
conflictelor de muncă, eliminarea unor forme de concurenţă neloială, susţi-
nerea productivităţii muncii şi stimularea schimbărilor tehnologice, reducerea 
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inegalităţii sociale, ancoră (element de referinţă) pentru transferurile sociale 
etc. 

Protecţia grupurilor vulnerabile de salariaţi împotriva exploatării a 
constituit funcţia principală a primelor reglementări privind salariul minim, 
scopul pentru care acesta a fost instituit. Se avea în vedere impunerea unei 
limite inferioare a salariului pentru acei lucrători care, din cauza unor 
particularităţi ale situaţiei lor, nu au decât o putere foarte scăzută de negociere 
pe piaţa muncii (lucrători la domiciliu, tineri şi femei). În prezent se au în 
vedere, în general, cei ocupaţi în ramuri în care nu există sisteme eficiente de 
negocieri colective şi unde salariile sunt foarte scăzute. Sistemele de protecţie 
prin salariu minim centrate pe realizarea acestei funcţii sunt extrem de 
selective şi restrânse. Ele se fundamentează pe concepţia că statul trebuie să 
intervină cât mai puţin posibil în determinarea salariilor şi a altor condiţii privind 
ocuparea forţei de muncă, fiind mai bine ca, atât cât este posibil, stabilirea 
salariilor să fie lăsată în seama patronilor şi lucrătorilor; prin urmare, acolo 
unde relaţiile dintre aceştia funcţionează satisfăcător intervenţia statului este 
superfluă. Un sistem de salariu minim limitat la realizarea acestei funcţii 
răspunde parţial şi obiectivului combaterii sărăciei, prin garantarea unui nivel al 
salariului, considerat satisfăcător, pentru unele dintre categoriile de populaţie 
cel mai mult expuse riscului sărăciei. Capacitatea sa de protecţie este însă 
limitată. El este numai parţial acoperitor pentru marea varietate a situaţiilor în 
care o persoană poate avea o poziţie slabă pe piaţa muncii sau este stufos şi 
greu de aplicat.  

Atribuirea funcţiei de instrument de asigurare a unor salarii ”echita-
bile”, de favorizare a aplicării principiului retribuirii egale pentru muncă egală şi 
de diminuare, pe această cale, surselor de conflict social, se fundamentează 
pe ideea că, cel puţin în anumite ramuri, instituirea unei proceduri colective de 
stabilire a normelor de retribuire a muncii poate da rezultate mai bune în ceea 
ce priveşte nivelul salariilor şi raportul dintre salarii decât jocul liber al forţelor 
care se manifestă pe piaţa muncii şi deciziile care se pot lua la nivelul 
întreprinderii. Fixarea unor niveluri minime ale salariilor este văzută ca ”un 
mijloc de a îmbunătăţi distribuţia salariilor şi de a promova relaţii profesionale 
bune, datorită aplicării, printr-o procedură colectivă de decizie, a unei reguli 
comune, a cărei sancţiune legală previne riscurile de abuz pe care le-ar putea 
antrena concurenţa”(Starr 1982). Este un obiectiv care îl transcede pe cel de 
luptă împotriva sărăciei, care presupune în primul rând îmbunătăţirea situaţiei 
celor aflaţi la limita inferioară a ierarhiei salariilor. Se are în vedere principiul 
justiţiei sociale şi influenţarea unei părţi mai mari din distribuţia salariilor.  

Urmărirea unui astfel de obiectiv a determinat dezvoltarea unor sisteme 
de salarii minime diferenţiate pe ramuri şi pe categorii profesionale. Este vorba 
fie de sisteme în care se stabilesc niveluri diferenţiate pentru salariul minim cu 
aplicabilitate generală, fie de sisteme în care sunt stabilite selectiv salarii 
minime numai pentru anumite ramuri şi categorii profesionale, fie de sisteme în 
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care un nivel minim de aplicabilitate generală este însoţit de niveluri minime 
stabilite pentru anumite ramuri şi profesiuni. De pildă, în Australia şi Noua 
Zeelandă, consiliile pentru salarii stabilesc niveluri minime ale salariilor pe 
ramuri şi profesiuni. În Japonia, la nivelul fiecărei prefecturi se stabileşte un 
salariu minim de aplicabilitate generală şi niveluri minime pentru câteva ramuri, 
în care sunt ocupaţi aproximativ jumătate din totalul salariaţilor. În Spania şi 
Portugalia, alături de salariul minim naţional sunt stabilite niveluri minime 
pentru anumite regiuni şi ramuri, însă cu o arie de cuprindere mai restrânsă. În 
Franţa şi Belgia, pe lângă salariul minim naţional, se stabilesc niveluri minime 
obligatorii pe ramuri de activitate, prin extinderea la întreaga ramură a salariilor 
minime stabilite prin negocierile colective. 

Stabilirea unei limite inferioare pentru întreg sistemul de salarii este 
funcţia care răspunde cel mai direct obiectivului combaterii sărăciei. Stabilirea 
unei astfel de limite generale este menită să protejeze salariaţii din toate 
ramurile şi profesiunile, prevenind retribuirea oricăruia dintre ei cu un salariu 
inferior minimului admisibil. Pe realizarea acestei funcţii sunt centrate cele mai 
multe dintre sistemele de salariu minim cu aplicabilitate generală. Specific 
acestora, comparativ cu celelalte sisteme cu aplicabilitate generală, este faptul 
că salariul minim este în aşa fel stabilit încât să asigure o protecţie de bază, 
îmbunătăţind situaţia unui număr restrâns de salariaţi aflaţi în partea inferioară 
a distribuţiei, fără a antrena însă mişcarea întregului sistem de salarii, 
creşterea nivelului mediu al acestora. Ideea pe care se fundamentează aceste 
sisteme este că ”stabilirea salariului minim poate contribui în mod util la 
realizarea obiectivelor socio-economice numai dacă se limitează la protejarea 
lucrătorilor cu cele mai scăzute salarii împotriva efectelor proastei funcţionări a 
pieţei muncii”, pentru marea majoritate a lucrătorilor remunerarea trebuind să 
fie stabilită prin acţiunea cererii şi ofertei pe piaţa muncii sau prin alte 
mecanisme mai suple, cum sunt negocierile colective. În aceste condiţii, 
stabilirea salariului minim contribuie la combaterea sărăciei, dar capacitatea de 
a reduce sărăcia este limitată, din cauza efectelor adverse pe care un nivel mai 
înalt al salariului minim le poate avea în plan economic: şomaj şi inflaţie. 

Funcţia de instrument al politicii macroeconomice este cea mai largă 
dintre funcţiile salariului minim. Acesta este utilizat de puterea publică pentru a 
acţiona asupra nivelului general şi a distribuţiei salariilor în vederea realizării 
unor obiective economice importante: reglarea activităţii economice şi 
creşterea economică, îmbunătăţirea distribuţiei veniturilor. Realizarea acestei 
funcţii se întemeiază pe stabilirea unor niveluri relativ înalte ale salariului minim 
de aplicabilitate generală sau pe stabilirea unor niveluri mai înalte pentru 
salariul minim pe ramuri sau categorii profesionale, astfel încât acestea să 
determine într-o măsură considerabilă salariile unei mari părţi a salariaţilor.

1
 În 

                                                           
1
 Se are în vedere atât influenţa directă a salariului minim asupra salariilor, cât şi 
cea indirectă. Influenţa directă se produce atunci când prin construcţia sistemului 
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concepţia susţinătorilor ei, intervenţia reglatoare asupra salariilor este apre-
ciată ca fiind necesară datorită faptului că mecanismele de pe piaţa muncii nu 
pot determina acea mişcare a salariilor necesară şi posibilă din punct de 
vedere social şi economic. Aceasta justifică, de pildă, stabilirea unor niveluri 
ale salariului minim suficient de înalte pentru a determina creşterea generală a 
salariilor, în vederea stimulării cererii de consum şi a economiilor. În perioada 
actuală, salariul minim a fost utilizat în ţările aflate în tranziţie la economia de 
piaţă ca instrument de control al creşterii salariilor, în vederea diminuării 
presiunii inflaţioniste, prin restrângerea cererii şi frânarea creşterii costurilor. 
Presiunea puternică exercitată asupra salariului minim, în contextul politicii de 
macrostabilizare, a adus în prim-plan funcţia acestuia de instrument al politicii 
economice, în detrimentul realizării funcţiei sale de protecţie împotriva sărăciei. 
Acest lucru este evidenţiat de scăderea dramatică a puterii de cumpărare a 
salariului minim şi a raportului dintre acesta şi minimul de trai în toate ţările est-
europene

1
. Totodată, întrucât salariul minim constituie nivelul de referinţă 

pentru o serie de prestaţii sociale, menţinerea acestuia la niveluri foarte 
scăzute a determinat căderea masivă a puterii de cumpărare a veniturilor unor 
mari categorii de populaţie. În loc să constituie un instrument de protecţie 
împotriva sărăciei, salariul minim a devenit un mijloc prin care procesul de 
sărăcire a fost intensificat pentru milioane de lucrători şi familiile acestora 
(Standing – Vaughan-Whitehead 1995). La fel de rău este şi faptul că nici 
funcţia de instrument al controlului creşterii veniturilor nu a putut fi eficient 
realizată. O parte a salariilor au înregistrat creşteri mari şi foarte mari, 
antrenând creşterea salariului mediu, dovadă diminuarea puternică a raportului 
dintre salariul minim şi cel mediu. 

Modalităţi şi criterii de stabilire a salariului minim  

Stabilirea salariului minim se realizează în modalităţi care diferă de la o 
ţară la alta, în principal din punctul de vedere al instituţiilor implicate în procesul 
de stabilire şi al celei investite cu puterea de decizie, al organizării şi funcţio-
nării instituţiilor special constituite în acest scop, al mecanismelor care compun 
procesul decizional şi al modalităţilor de participare a partenerilor sociali.  

                                                                                                                                                    
de salarii orice modificare a salariului minim duce automat la modificări ale 
nivelului general al salariilor. Influenţa indirectă se produce prin mecanismele 
instituţionale (atunci când negocierile colective au ca punct de pornire salariul 
minim stabilit la nivel naţional, de exemplu) sau ca urmare a presiunii exercitate 
pentru a menţine rapoartele între salarii. 

1
 În 1995-1996 raportul dintre salariul minim şi minimul de subzistenţă era de 60% 
în Albania, 30,8% în Bulgaria, 86% în Cehia, 61,5% în Ungaria, 83% în Polonia, 
16,5% în Rusia şi 11,4% în Ucraina (Vaughan-Whitehead 1998). 
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În funcţie de instituţia căreia îi revine decizia, pot fi identificate patru mo-
dalităţi de stabilire a nivelului salariului minim şi a domeniului de aplicare a 
acestuia: 

1. intervenţia legislativului, atunci când salariul minim este stabilit printr-o 
lege, aşa cum se întâmplă în SUA, unde nivelul salariului minim este 
fixat de către Congres; 

2. intervenţia autorităţii executive, atunci când nivelul salariului minim este 
stabilit prin decrete sau hotărâri ale guvernului sau ale ministrului muncii. 
În procesul decizional sunt consultaţi partenerii sociali, constituiţi în 
cadrul unor organisme tripartite investite cu competenţe în domeniul 
social. Această consultare este în general obligatorie, dar există şi 
sisteme în care este numai facultativă. Ea poate fi realizată numai sub 
forma avizării finale de către partenerii sociali a proiectelor de acte 
normative referitoare la salariul minim sau să reprezinte o componentă 
intrinsecă a procedurii de determinare a acestuia. Această modalitate de 
stabilire a salariului minim în care rolul decisiv revine guvernului este 
aplicată în Canada şi în Franţa. În Rusia, preşedintele este cel care 
stabileşte prin decret nivelul minim al salariilor; iar în Polonia, Ministerul 
Muncii şi Politicii Sociale, cu consultarea sindicatelor. În ţara noastră, 
salariul minim naţional este stabilit prin hotărâre a guvernului, după 
consultarea sindicatelor şi patronatului; 

3. intervenţia unor organisme speciale (consilii, comisii etc.) abilitate să 
facă recomandări privind nivelul şi sfera de aplicare a salariului minim 
sau chiar proiecte de acte normative. Recomandările acestor organisme 
trebuie să fie sancţionate de guvern, căruia legea îi dă fie posibilitatea să 
modifice nivelul propus, fie numai posibilitatea de a aproba sau a 
respinge acest nivel. Consiliile/comisiile pot avea activitate permanentă 
sau pot fi constituite ad-hoc. Ele sunt în general organisme tripartite, în 
care alături de salariaţi şi patronat, reprezentaţi la paritate, sunt cuprinşi 
şi membri independenţi, reprezentanţi ai statului sau nu. În Cehia, de 
pildă, salariul minim naţional este stabilit, în cadrul negocierilor colective 
tripartite la nivel naţional, de către consiliul tripartit şi este confirmat prin 
directivă a guvernului; 

4. intervenţia unor organisme speciale investite cu puterea de decizie 
finală. În acest caz, consiliile/comisiile constituite în vederea stabilirii 
salariului minim (sau pentru soluţionarea ansamblului problemelor 
salariale, ale relaţiilor de muncă, precum şi a altor probleme sociale), din 
care fac parte şi reprezentanţi ai guvernului, sunt cele care decid în 
ultimă instanţă asupra nivelului acestuia. Astfel de organisme 
funcţionează în Ungaria (Consiliul Naţional pentru Armonizarea 
Intereselor) şi în Bulgaria (Comisia Naţională Tripartită). 
La stabilirea nivelului salariului minim sunt luate în considerare o serie de 

criterii şi elemente de referinţă. Alegerea lor, care depinde în principal de 
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funcţiile conferite salariului minim, este una dintre cele mai dificile şi contro-
versate probleme ale determinării salariului minim. Dificultatea derivă, în primul 
rând, din faptul că luarea în considerare a unuia sau altuia duce la soluţii 
contradictorii. Aceasta impune găsirea unui mix optim de criterii, astfel încât 
realizarea obiectivului social privind o cât mai bună protecţie să nu aibă efecte 
adverse pe care economia să nu le poată suporta, impune implicarea tuturor 
factorilor interesaţi şi asumarea răspunderii politice pentru rezultate. Este 
vorba, în al doilea rând, de faptul că, deşi aparent clare şi la îndemână, 
criteriile impuse de realizarea funcţiilor salariului minim sunt în realitate dificil 
de pus în practică, ridicând o serie de probleme de ordin practic, concret, a 
căror soluţionare nu este deloc uşoară.  

În principal, criteriile care stau la baza stabilirii salariului minim sunt 
nevoile lucrătorilor, salariile şi alte venituri comparabile, capacitatea de plată şi 
exigenţele echilibrului economic şi ale dezvoltării economice. Primele două 
sunt de ordin social, răspunzând obiectivelor combaterii sărăciei şi asigurării 
unor salarii echitabile, celelalte două derivă din constrângerile economice ale 
funcţionării sistemelor de salarii.

1
  

Nevoile lucrătorilor reprezintă în esenţă cel mai important element de 
fundamentare a salariului minim orientat spre prevenirea şi atenuarea sărăciei 
în familiile de salariaţi. Pentru a răspunde acestui obiectiv, salariul minim ar 
trebui să asigure salariaţilor şi familiilor acestora un trai deasupra pragului 
sărăciei, satisfacerea nevoilor fundamentale. Aceasta înseamnă un nivel minim 
al salariului suficient pentru a acoperi cheltuielile minime necesare satisfacerii 
acestor nevoi. Concret, metoda cea mai populară de evaluare a nevoilor se 
bazează pe coşul minim de consum, a cărui utilizare este susţinută de 
sindicate. Construirea unui coş minim de consum şi aşezarea lui la baza 
determinării salariului minim este insistent solicitată de sindicatele din ţara 
noastră în negocierile privind salariul minim.  

Luarea în consideraţie a nevoilor în fundamentarea salariului minim 
înseamnă de fapt determinarea acestuia pe baza pragului de sărăcie sau cel 
puţin utilizarea, ca punct de pornire, a unui nivel determinat pe baza pragului, 
care apoi să fie ajustat în funcţie de alte criterii. Cel care pare să se asocieze 
mai bine conţinutului salariului minim ca instrument de combatere a sărăciei 
este pragul absolut, definit şi estimat tot din perspectiva nevoilor. În ultimă 

                                                           
1
 Necesitatea luării în considerare a criteriilor sociale şi economice este stipulată şi 
în Convenţia nr. 131 din 1970 privind stabilirea salariilor minime: ”În măsura în 
care este posibil şi potrivit, având în vedere practica şi condiţiile naţionale, 
elementele care trebuie luate în considerare la determinarea nivelului salariilor 
minime trebuie să cuprindă: (a) nevoile lucrătorilor şi ale familiilor lor, ca şi nivelul 
general al salariilor din ţară, costul vieţii, prestaţiile de securitate socială şi nivelul 
de trai al altor grupuri sociale; (b) factori de ordin economic, adică exigenţele 
dezvoltării economice, productivitatea muncii şi interesul de a atinge şi a menţine 
un nivel înalt de ocupare a forţei de muncă” (OIT 1970). 
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instanţă, însă, oricare dintre variantele pragului de sărăcie poate fi utilizată 
pentru estimarea unui nivel minim necesar al salariului, fiecare exprimând într-
un fel sau altul nevoile, exigenţele minime ale unui trai normalsau cel puţin ale 
asigurării subzistenţei. Dar, aşa cum se întâmplă în cazul măsurării sărăciei, 
opţiunea pentru un anumit prag este extrem de dificilă şi poate constitui unul 
din punctele generatoare de controverse şi neînţelegeri în procesul stabilirii 
salariului minim. Evaluarea coşului de consum - variantă a pragului sărăciei 
absolute preferată pentru concreteţea sa şi pentru mai uşoara înţelegere a 
conţinutului minimului de consum – ridică, de asemenea, numeroase probleme 
legate de acordul partenerilor sociali privind conţinutul coşului.  

O altă problemă care se impune a fi soluţionată atunci când se are în 
vedere fundamentarea pe nevoi a salariului minim este dacă acesta trebuie să 
asigure minimul de trai pentru o persoană sau pentru o familie, iar dacă se 
convine că salariul minim trebuie să fie acoperitor pentru familia salariatului, 
trebuie văzut care este familia de referinţă, dimensiunea şi compoziţia 
acesteia, precum şi proporţia în care salariul minim şi alte venituri, în special 
prestaţiile familiale, trebuie să contribuie la formarea veniturilor familiei de 
referinţă. În Polonia, de exemplu, la determinarea salariului minim se are în 
vedere necesitatea acoperirii unui coş de consum minim pentru o familie 
compusă dintr-un număr de persoane egal cu numărul mediu de persoane din 
familiile cu un singur salariat, cuprinse în quintila inferioară a distribuţiei 
gospodăriilor cercetate în cadrul anchetei privind bugetele de familie, realizate 
de Biroul Central de Statistică, apreciindu-se că salariul minim trebuie să 
asigure 50% din veniturile familiei. La baza acestei formule, acceptate de 
sindicate, se află un coş de bunuri şi servicii evaluat pentru o persoană din 
gospodăriile aflate în prima quintilă, coş care cuprinde alimente, chirie, servicii 
de întreţinere (basic utilities), îmbrăcăminte, medicamente şi servicii de îngrijire 
a sănătăţii şi transport public. În Ungaria, în schimb, deşi este acceptată ideea 
ca minimul de subzistenţă să reprezinte un element de referinţă în negocierile 
privind salariul minim, nu s-a realizat un consens asupra relaţiei dintre salariul 
minim şi minimul de subzistenţă. Pe de o parte, sindicatele propun ca salariul 
minim să acopere minimul aferent unei persoane singure; pe de altă parte, 
există propunerea unor experţi ca salariul minim să acopere diferenţa dintre 
minimul de subzistenţă, determinat pentru o familie formată din doi adulţi şi doi 
copii, şi un salariu mediu plus prestaţiile familiale aferente

1
 (Standing – 

Vaughan Whitehead 1995). 
 În condiţiile ţării noastre, considerarea unei persoane singure ca unitate 

de referinţă ar putea fi susţinută de faptul că cea mai mare parte a salariaţilor 
care realizează câştiguri salariale mici, în zona salariului minim, sunt tineri, în 

                                                           
1
 De menţionat că potrivit primei formule, susţinute de sindicate, rezultă un nivel 
mult mai înalt (cu circa 40% mai mare) al salariului minim decât dacă se 
utilizează cea de-a doua, propusă de experţi. 
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general persoane care nu au sarcini familiale. În sistemul vechi, nivelul 
salariilor era puternic dependent de vechimea în muncă şi implicit de vârsta 
salariaţilor şi, cu toate că această relaţie a mai fost estompată de acţiunea altor 
factori, nivelul mai scăzut al salariilor la persoanele tinere rămâne o realitate 
(justificată, de altfel, de faptul că experienţa în muncă reprezintă unul din 
factorii productivităţii individuale). Soluţia aceasta ar putea fi considerată 
convenabilă datorită faptului că ar putea asigura protecţia majorităţii celor 
situaţi în partea inferioară a distribuţiei după nivelul salariilor antrenând cea mai 
restrânsă mişcare a ansamblului salariilor. Ea ar asigura însă o protecţie 
insuficientă familiilor de salariaţi aflaţi în aceeaşi zonă a salariilor mici, în 
condiţiile în care plasarea în această zonă este determinată tot mai evident şi 
de alţi factori fără legătură cu vârsta. Prin urmare, o soluţie asemănătoare cu 
cea adoptată în Polonia ar putea fi mult mai potrivită pentru a asigura protecţia 
împotriva sărăciei şi pentru familiile de salariaţi cu copii; soluţie convenabilă şi 
pentru că are în vedere dimensiunea efectivă a familiilor de salariaţi cu venituri 
mici, ca şi structura veniturilor acestora, locul salariilor în formarea veniturilor. 
Mai acoperitoare ar putea fi soluţia stabilirii unui nivel al salariului minim astfel 
încât două salarii minime împreună cu alocaţiile familiale cuvenite pentru doi şi 
trei copii să asigure minimul de trai determinat pentru o familie compusă din doi 
adulţi şi doi, respectiv, trei copii. Soluţia are în vedere tipul dezirabil al familiei 
cu doi şi trei copii, precum şi modelul dominant de ocupare, cel în care ambii 
soţi lucrează. Ea este însă extrem de costisitoare, presupunând creşteri ale 
salariului minim şi ale masei salariale practic imposibil de susţinut de către 
economie.

1
 Dincolo de dificultăţile pe care le implică evaluarea nevoilor şi 

transpunerea lor într-un nivel al salariului minim, luarea în considerare exclusiv 
a acestui criteriu de stabilire a salariului minim ridică şi o importantă problemă 
legată de însuşi obiectivul combaterii sărăciei, de efectele contradictorii pe care 
aceasta le poate avea asupra sărăciei. Pe de o parte, ridicarea salariului minim 
la nivelurile derivate din evaluarea minimului de trai poate asigura scoaterea 
din sărăcie a unei mari părţi din gospodăriile de salariaţi aflate în această 
situaţie sau cel puţin să le amelioreze starea. Pe de altă parte, însă, o creştere 
mare şi bruscă a salariului minim poate determina indirect, prin efectele sale 
adverse asupra echilibrelor la nivel macro şi microeconomic, o amplificare şi 
agravare a sărăciei. Prin urmare, pentru utilizarea eficientă a salariului minim în 
vederea combaterii sărăciei şi pentru a asigura sustenabilitatea acestui proces 
se impune luarea în considerare la stabilirea salariului minim şi a celorlalte 
                                                           
1
 Astfel, acoperirea unui minim de subzistenţă de 1800 mii lei pentru o familie de 
patru persoane şi de 2050 mii lei pentru o familie de cinci persoane (determinat la 
preţurile din iunie 1998) ar putea fi realizată numai cu două salarii minime de 800 
mii lei, la care să se adauge două, respectiv, trei alocaţii pentru copii de câte 100 
mii lei şi o alocaţie suplimentară pentru familiile cu trei copii de 150 mii lei. Dacă 
se are în vedere numai acoperirea minimului pentru o persoană singură, aceasta 
presupune ridicarea salariului minim la 500 mii lei. 
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criterii/elemente de referinţă invocate mai sus. Aceasta poate servi şi pentru 
fundamentarea unui program de ridicare treptată a salariului minim la nivelul 
necesar acoperirii minimului de trai. 

Cel de-al doilea element de referinţă care se impune a fi utilizat, cel al 
nivelului general al salariilor şi al altor venituri, este important mai ales în 
calitate de criteriu secundar, pentru a judeca, în contextul distribuţiei, un anumit 
nivel propus pentru salariul minim. Astfel, dacă în urma evaluării nevoilor 
rezultă un nivel necesar al salariului minim relativ înalt comparativ cu salariile 
efective (apropiat de medie, de exemplu), este evident că nu poate fi stabilit un 
astfel de salariu minim fără a afecta întreaga distribuţie a salariilor şi echilibrul 
economic. În acelaşi timp, salariul minim nu trebuie lăsat să se îndepărteze 
prea mult de salariile efective şi de salariul mediu. Există şi situaţii în care 
salariul minim este stabilit pornind de la nivelul salariilor sau al veniturilor 
înregistrate efectiv în anumite ramuri sau activităţi (veniturile din 
agricultură, de exemplu) sau prin extinderea la ramurile neacoperite de 
negocieri colective a nivelurilor minime cuprinse în acordurile colective 
încheiate în alte ramuri. Luarea în considerare la stabilirea salariului minim a 
nivelului general şi a distribuţiei salariilor şi altor venituri se apropie, într-o 
anumită măsură, de abordarea relativă a sărăciei. 

Capacitatea de plată este criteriul invocat de reprezentanţii patronatului 
în negocierile privind salariul minim. El se referă la capacitatea întreprinderilor 
de a face faţă creşterii costului forţei de muncă determinate de stabilirea sala-
riului minim la un nivel mai înalt. Luarea în considerare a acestui criteriu 
înseamnă stabilirea unui nivel al salariului minim care să nu determine 
falimentarea întreprinderilor sau diminuarea drastică a rentabilităţii şi competiti-
vităţii acestora şi nici creşterea preţurilor sau reducerea masivă a numărului de 
persoane ocupate. Ea presupune analize ample şi complexe privind situaţia 
economico-financiară a întreprinderilor, efectele pe care stabilirea unui anumit 
nivel al salariului minim le poate avea asupra evoluţiei unor indicatori şi 
posibilităţile întreprinderilor de a contracara efectele negative.  

În ţara noastră, capacitatea întreprinderilor de a face faţă creşterii 
costurilor salariale pe care le-ar implica ridicarea salariului minim la nivelurile 
necesare acoperirii minimului de trai reprezintă un criteriu de care trebuie să se 
ţină seama la stabilirea salariului minim. În condiţiile în care numeroase între-
prinderi se confruntă cu dificultăţi enorme legate de adaptarea la exigenţele 
economiei de piaţă, de creşterea enormă a costurilor materiale, de lipsa 
resurselor necesare modernizării şi creşterii productivităţii muncii, de blocajul 
financiar, de pierderea pieţelor externe şi restrângerea cererii interne, 
creşterea de proporţii mari a cheltuielilor cu forţa de muncă poate duce la 
falimentarea unor întreprinderi aflate la limita supravieţuirii şi la amplificarea 
pierderilor realizate de regiile autonome; aceasta şi pentru că, prin modul de 
organizare a negocierilor colective, orice creştere a salariului minim se propagă 
în întreg spectrul salariilor. Totuşi, atunci când criteriul capacităţii de plată se 
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opune creşterii salariului minim este bine să se aibă în vedere ponderea relativ 
redusă a salariilor în costurile de producţie şi de aici influenţa mică a mişcărilor 
salariale asupra situaţiei economico-financiare a firmelor, faptul că menţinerea 
salariilor la un nivel scăzut nu poate salva întreprinderile afectate de acţiunea 
unor factori cu influenţă mult mai puternică; de asemenea, creşterea 
cheltuielilor cu forţa de muncă poate constrânge întreprinderile să adopte 
măsuri de utilizare mai raţională a forţei de muncă, să renunţe la forţa de 
muncă excedentară, să accelereze măsurile de restructurare. 

Exigenţele dezvoltării economice reprezintă elemente de referinţă 
care derivă din efectele pozitive şi cele negative ale stabilirii unui anumit nivel 
al salariului minim asupra ansamblului economiei, asupra creşterii economice 
şi a stabilităţii economiei, ca şi asupra ocupării forţei de muncă. Luarea lor în 
considerare prezintă o importanţă specială într-o economie ca a noastră 
caracterizată prin multiple dezechilibre, prin criză şi inflaţie înaltă şi persistentă, 
care însoţesc un proces greu, îndelungat şi sinuos de tranziţie la economia de 
piaţă, în care orice pas greşit în politica economică îşi poate multiplica efectele, 
cu urmări pentru economie şi societate greu de remediat. La stabilirea 
salariului minim trebuie să se analizeze, în primul rând, posibilele efecte ale 
majorării acestuia asupra inflaţiei şi asupra ocupării forţei de muncă. O creştere 
mai însemnată a salariului minim poate avea, prin propagarea ei în întregul 
sistem de salarii, efecte multiple asupra inflaţiei, în sensul întreţinerii tensiu-
nilor inflaţioniste sau chiar al accelerării acesteia. Într-o economie marcată de 
dezechilibru pe piaţa bunurilor şi serviciilor de consum, creşterea salariilor 
poate accentua inflaţia determinată de cerere, astfel încât orice creştere a 
salariilor este anulată de creşterea preţurilor, nereprezentând altceva decât un 
pas pe spirala inflaţionistă preţuri-salarii. Impactul devastator al inflaţiei asupra 
sărăciei poate fi mult mai mare decât câştigul pe care l-ar reprezenta în 
diminuarea ei majorarea, în astfel de condiţii, a salariului minim. Atunci când 
inflaţia nu are drept cauză excesul de cerere, ci dimpotrivă se manifestă un 
deficit de cerere, care frânează producţia, creşterea salariilor poate avea 
efecte pozitive asupra creşterii economice, prin urmare se poate avea în 
vedere un nivel mai înalt al salariului minim. Creşterea salariilor poate 
impulsiona inflaţia şi din direcţia costurilor, prin amplificarea cheltuielilor cu 
forţa de muncă, în special acolo unde mediul economic permite transferul 
oricărui supliment de cheltuieli în preţuri, precum şi prin creşterea cheltuielilor 
şi a deficitului bugetar; aceasta din urmă, din cauza ponderii mari pe care o 
deţin salariile în cheltuielile instituţiilor publice şi a legăturii dintre unele prestaţii 
sociale şi salariul minim.

1
 Trebuie să menţionăm, însă, că puterea costurilor 

                                                           
1
 Faptul că salariul minim are rolul de nivel de referinţă pentru o serie de prestaţii 
sociale, ca şi pentru sistemul de salarii din instituţiile bugetare, a constituit, în 
ţările est-europene, unul din principalele motive ale menţinerii sale la niveluri 
extrem de scăzute. Analiştii propun, prin urmare, deconectarea de salariul minim 
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salariale de a genera inflaţie, pornind de la salariul minim, este relativ redusă, 
datorită ponderii lor scăzute în costurile de producţie. Chiar dacă sistemul de 
salarii favorizează propagarea creşterii salariului minim, totuşi impactul 
inflaţionist al salariilor s-a produs mai degrabă ca urmare a creşterilor mari de 
salarii în unităţile cu putere de monopol din economie, care s-au transferat în 
preţuri cu forţă de antrenare relativ mare în evoluţia nivelului general al 
preţurilor (preţurile la materii prime, combustibil şi energie, precum şi tarifele la 
serviciile de transport) sau în pierderi suportate de la buget, sursă de creştere 
a cheltuielilor şi deficitului bugetar. În legătură cu efectul creşterilor de salarii 
asupra deficitului bugetar şi prin el asupra inflaţiei, este important de subliniat 
şi faptul că aceasta nu acţionează numai direct în sensul creşterii cheltuielilor 
şi deficitului, ci şi indirect în sensul creşterii veniturilor bugetare (veniturile din 
impozitul asupra salariilor şi din contribuţii de asigurări sociale, precum şi din 
TVA şi accize etc.); de asemenea, că salariile din sistemul bugetar sunt deo-
sebit de mici, ele trebuind să crească independent de evoluţia salariului minim. 
Salariile mici nu pot constitui o soluţie pe termen lung nici pentru deficitul 
bugetar, care trebuie menţinut în limite normale prin creşterea veniturilor 
bugetare, în acelaşi timp cu o politică raţională, economicoasă de cheltuieli.  

Efectul asupra ocupării trebuie să constituie un reper important al 
stabilirii unui anumit nivel al salariului minim, întrucât şomajul constituie un 
factor de risc cu impact mai puternic asupra sărăciei decât salariile mici. 
Impactul negativ al salariului minim asupra ocupării constituie principalul argu-
ment invocat de cei care se opun instituirii salariului minim, ca principal instru-
ment al politicii salariale şi al combaterii sărăciei. Potrivit teoriei neoclasice 
(Hicks 1932), un salariu minim stabilit peste nivelul de echilibru al salariului 
(nivel care corespunde punctului de echilibru între cererea şi oferta de forţă de 
muncă) determină scăderea cererii şi creşterea ofertei, astfel încât numărul de 
persoane ocupate scade, iar şomajul depăşeşte numărul de persoane 
concediate. Acest efect al salariului minim este mai mare în sectoarele în care 
salariile sunt mici, producţia este mare consumatoare de forţă de muncă ce 
poate fi relativ uşor substituită prin dotare tehnică şi în care piaţa produselor 
este competitivă. Dacă în economie există sectoare neacoperite de salariul 
minim, atunci o parte din forţa de muncă eliberată este absorbită de acestea, la 
un nivel al salariului inferior celui minim; dacă salariul minim are aplicabilitate 
generală, atunci o parte din forţa de muncă disponibilizată va fi atrasă în 
sectorul informal sau de către economia ascunsă. Impactul asupra şomajului 
depinde astfel de proporţia sectorului acoperit de salariul minim şi de 
dimensiunile sectorului informal al economiei. Criticii salariului minim apreciază 
că intervenţia care are loc pe piaţa muncii, prin stabilirea salariului minim, 
determină creşterea şomajului, în special în rândul salariaţilor caracterizaţi 

                                                                                                                                                    
a acestor componente ale sistemului de venituri şi ancorarea lor la alţi parametri, 
cum ar fi minimul de trai şi salariul mediu (Standing-Vaughan Whitehead 1995). 



 

 

21 

printr-o productivitate a muncii scăzute (tineri, persoane handicapate, persoane 
slab sau necalificate etc.), precum şi scăderea nivelului salariilor din sectoarele 
neacoperite de salariul minim. Analizele empirice privind impactul salariului 
minim asupra ocupării - în SUA, Franţa, Olanda, Portugalia şi Grecia, precum 
şi în Cehia – au ajuns la rezultate diferite, fără ca pe baza lor să se poată trage 
concluzii clare privind existenţa şi intensitatea acestui impact. În general, s-a 
putut pune în evidenţă influenţa salariului minim asupra ocupării tinerilor. 
Conform analizelor statistice o creştere a salariului minim cu 10% determină o 
reducere a numărului de locuri de muncă ocupate de tineri cu 1-3%. (Brown–
Gilroy–Kohen 1982; McConnell-Brue 1986; Standing-Vaughan Whitehead 
1995). 

În ţara noastră, ridicarea salariului minim la nivelul impus de exigenţele 
combaterii sărăciei ar putea determina creşterea şomajului, prin agravarea 
situaţiei economico-financiare a unităţilor aflate deja în dificultate sau la limita 
supravieţuirii, cu deosebire a celor care ocupă un volum mare de forţă de 
muncă, la niveluri reduse ale salariilor. Fără îndoială însă că nu creşterea 
salariului minim ar constitui cauza restângerii activităţii sau a închiderii unor 
astfel de întreprinderi, ci ineficienţa şi dificultăţile adaptării la noile condiţii ale 
mediului economic. Şomajul este din păcate un fenomen prezent în economia 
noastră şi este posibil ca proporţiile lui să crească în contextul restructurării, 
fără ca menţinerea salariului minim la niveluri foarte scăzute să îl poată preveni 
sau evita; poate doar să îl amâne, dacă nu se găsesc soluţii de relansare a 
dezvoltării şi de creare de locuri de muncă. Menţinerea salariilor la niveluri 
foarte scăzute, cu deosebire în unele ramuri şi întreprinderi, este o cale de a 
atenua şocurile tranziţiei şi ale crizei şi de a ajuta să supravieţuiască unităţi 
economice viabile în condiţii normale, dar care fac mai greu faţă presiunilor 
mediului, de a evita o explozie a şomajului; este un preţ, acceptat de salariaţi, 
al salvării locurilor de muncă. Ea poate fi acceptată însă numai ca soluţie pe 
termen scurt, care să ofere un răgaz pentru redresare şi restructurare. Pe 
termen lung, ea nu poate decât să prelungească agonia sau să întreţină 
ineficienţa şi dezinteresul pentru acţiuni ferme de restructurare şi modernizare, 
determinând în acelaşi timp degradarea şi demotivarea forţei de muncă.

1
 

Fiecare dintre criteriile evidenţiate trebuie să constituie elemente de 
referinţă pentru fundamentarea politicii salariului minim în ţara noastră. Nici 

                                                           
1
 După părerea noastră, scăderea capacităţii de muncă - urmare a numeroaselor 
privaţiuni cu care se confruntă familiile, a imposibilităţii satisfacerii unora dintre 
nevoile elementare, precum şi a înrăutăţirii stării de sănătate – şi demotivarea 
forţei de muncă, ambele generate de nivelul extrem de scăzut al veniturilor, 
constituie unul din factorii regresului în plan economic şi social înregistrat în ţara 
noastră în ultimii 10-15 ani, un factor a cărui acţiune se va accentua, dacă nu se 
vor îmbunătăţi condiţiile de viaţă şi munca nu va fi plătită la un preţ în 
concordanţă cu preţurile celorlalţi factori de producţie, suficient pentru a asigura 
salariaţilor şi familiilor lor un trai deasupra pragului de sărăcie. 
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unul nu poate fi neglijat fără riscul unor efecte adverse previzibile sau 
imprevizibile în plan economic sau social. Cum însă ele sunt în bună măsură 
contradictorii, adică luarea cu prioritate în considerare a celor cu tentă socială 
se loveşte de constângeri economice, iar punerea în prim-plan a celor 
economice înseamnă pierderi mari în domeniul social, se impune căutarea 
unui compromis în adoptarea criteriilor de stabilire a salariului minim. Stabilirea 
salariului minim este în ultimă instanţă o problemă de decizie politică, bazată 
pe cât posibil pe consens social; decizie şi consens fundamentat, însă, pe 
luarea în considerare a mai multor variante şi pe analiza complexă a 
implicaţiilor fiecărei soluţii.  

Revizuirea salariului minim  

Adaptarea salariului minim la condiţiile şi exigenţele actuale face 
necesară revizuirea nivelului şi, în unele situaţii, a sferei de aplicare a acestuia. 
Revizuirea poate fi realizată, în funcţie de condiţiile concrete din economie şi 
de particularităţile fiecărui sistem naţional al salariului minim, la intervale mari 
de timp sau mai frecvent, cu o anumită regularitate sau numai atunci când 
autoritatea decidentă apreciază că este necesar şi posibil. Ea poate însemna 
fie schimbări asociate unor reorientări în politica promovată în acest domeniu, 
fie modificări derivate din negocierile între partenerii sociali sau adaptări 
realizate de autorităţi în funcţie de evoluţia elementelor situate la baza stabilirii 
salariului minim, fie numai indexări ale nivelului stabilit anterior.  

Indexarea este o modalitate automată de adaptare a salariului minim. În 
general, regulile de indexare – frecvenţa şi momentul, precum şi baza de 
ajustare – sunt stabilite prin legea care instituie salariul minim.  

Indexarea se face în funcţie de rata inflaţiei şi/sau indicele salariului 
mediu, indicatori statistici, care reflectă evoluţia costului vieţii şi a nivelului 
general de trai, având, în principal, drept scop menţinerea puterii de cumpărare 
a salariului minim şi distribuirea rezultatelor creşterii economice şi în favoarea 
salariaţilor situaţi în partea inferioară a scalei salariilor

1
. În diferitele sisteme 

naţionale, indexarea are loc fie la anumite momente - anual, semestrial sau 
trimestrial, în funcţie de dinamica indicatorilor de referinţă, fie atunci când 
indicele preţurilor sau al salariului mediu depăşeşte un nivel prestabilit. În 
general, se are în vedere evoluţia acestor indicatori înregistrată statistic, ceea 
ce prezintă dezavantajul că ajustarea se produce cu un anumit decalaj în timp, 
semnificativ ca importanţă în perioadele în care inflaţia este mai puternică. 
Există şi sistemul indexării în funcţie de evoluţia anticipată a indicatorilor de 
referinţă, care are avantajul promptitudinii, dar care nu este agreat de sindicate 
din cauza faptului că de regulă se anticipează creşteri ale preţurilor şi salariilor 
mai mici faţă de cele efective. Acest neajuns este evitat prin adoptarea unui 
                                                           
1
 Acest din urmă obiectiv este definit în denumirea salariului minim din Franţa drept 
”salariu minim interprofesional de creştere”. 
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sistem de indexare mixt, în care indexării făcute pe baza nivelului previzionat al 
indicatorilor de referinţă i se aduc ulterior corecţii în funcţie de nivelul efectiv 
înregistrat. 

Indexarea salariului minim - fie că se face în funcţie de evoluţia preţurilor, 
fie a salariului mediu – ridică o problemă specială atunci când, în perioadele cu 
inflaţie înaltă, are loc o scădere a nivelului real al salariilor, urmare a declinului 
economic şi a politicilor de macrostabilizare. Problema care se pune în acest 
caz este dacă trebuie şi poate fi menţinută puterea de cumpărare a salariului 
minim pentru a asigura realizarea funcţiei sale de protecţie împotriva sărăciei 
sau scăderea generală a nivelului de trai nu poate să nu se reflecte şi în nivelul 
real al salariilor situate în apropierea minimului. Ideală ar fi asigurarea protec-
ţiei puterii de cumpărare a salariului minim, deci indexarea lui cu luarea în 
calcul a întregii rate a inflaţiei. O astfel de modalitate de indexare este practic 
imposibilă la rate înalte ale inflaţiei, datorită efectului de antrenare pe care l-ar 
avea asupra întregului spectru şi a masei salariilor, cu deosebire în sistemele 
în care nivelul salariului minim influenţează mişcarea generală a salariilor şi în 
situaţia în care inflaţia este determinată în mare măsură de evoluţia salariilor, 
prin cerere şi prin costuri. Prin urmare, pe termen scurt se poate opera şi o 
indexare parţială a salariului minim, care să asigure menţinerea puterii sale de 
cumpărare într-o proporţie similară celei înregistrate de salariul mediu, dar nu 
mai mică decât aceasta. O soluţie ar putea fi utilizarea indicelui salariului 
mediu. Pentru a evita efectul de antrenare pe care l-ar putea avea indexarea 
salariului minim, ar trebui ca aceasta să se facă la intervale mai scurte de timp, 
pentru ca o creştere de mai mari proporţii (acumulată într-o perioadă mai 
lungă) să nu producă şocuri în întregul sistem, şi să se interzică transpunerea 
automată a creşterii salariului minim în grilele de salarii prin revizuirea în acest 
scop a prevederilor din acordurile şi contractele colective de muncă sau inclu-
derea unor clauze care să lege automat nivelul salariilor de salariul minim

1
. 

Salariul minim în România 

Salariul minim, ca element special de protecţie socială, a fost instituit în 
1991 (prin Legea salarizării nr. 14 din 1991), garantarea plăţii acestuia de către 
toţi agenţii economici publici şi privaţi fiind prevăzută prin Legea nr. 68 din 
1993. Conform legii, stabilirea salariului minim naţional revine guvernului după 
consultarea cu partenerii sociali. 

Salariul minim naţional constituie punct de pornire pentru negocierile 
salariale, desfăşurate în sistem bipartit, la nivel de ramură, salariile minime 
negociate la acest nivel fiind la rândul lor punct de pornire pentru negocierile la 
nivel de întreprindere. În condiţiile actuale, aceste negocieri în cascadă 
favorizează nu numai difuzarea creşterilor salariului minim în întregul sistem, ci 
                                                           
1
 O asemenea interdicţie este prevăzută în legislaţia franceză cu privire la salariul 
minim. 
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şi amplificarea acestora; în numeroase cazuri salariile minime negociate la 
nivel de întreprindere depăşesc salariul minim naţional cu mai mult de 50%, 
chiar cu 70-80% (Perţ-Popescu 1995; Perţ 1997). 

În stabilirea salariului minim naţional s-a pornit de la salariul minim din 
sistemul vechi, adică de la nivelul cel mai scăzut prevăzut în grilele de salarii, 
care în anul 1990 era de 2000 lei, reprezentând mai mult de jumătate din 
salariul mediu (58,6% în octombrie 1990). În martie 1991 s-a stabilit un salariu 
minim rezultat în principiu din actualizarea nivelului de bază, avându-se în 
vedere proporţia indexărilor operate asupra salariilor şi pensiilor. În general, 
aceasta pare să fi fost modalitatea de revizuire utilizată cu prilejul celor peste 
20 de modificări hotărâte de guvern cu privire la salariul minim din 1991 până 
în prezent, deşi acest lucru nu a fost precizat în mod explicit. Modificările au 
avut loc la intervale neregulate, fiind mai frecvente în primii trei ani în care şi 
inflaţia a fost mai puternică (în 1991, 1992 şi 1993 au fost adoptate anual câte 
cinci hotărâri de guvern în acest scop), după care în 1994 au fost numai două 
modificări, în 1995 şi 1996 numai câte una singură, iar în 1997 două. Ca şi în 
cazul indexărilor hotărâte de guvern pentru veniturile salariaţilor din sectorul 
public şi pentru alte venituri, majorările salariului minim au compensat numai o 
parte relativ modestă (60-70%), din pierderea puterii de cumpărare 
determinată de inflaţie. 

Politica de menţinere a salariului minim la niveluri foarte scăzute a fost 
promovată de teama potenţialului inflaţionist al acestuia şi în ideea utilizării sale 
ca instrument al politicii de macrostabilizare, pentru a reduce nivelul general al 
veniturilor şi cererea solvabilă. Ea a determinat nemulţumirea şi protestul 
sindicatelor, care cer cu insistenţă luarea în consideraţie a nevoilor 
salariaţilor şi ale familiilor acestora, prin determinarea salariului minim pe 
baza unui coş de consum. Dar, deşi au fost efectuate – în institutele de 
cercetare – calcule ale minimului de trai fundamentate pe evaluarea a diverse 
variante de coş minim de consum, autorităţile nu au adoptat niciodată o poziţie 
clară, oficială, privind posibilitatea utilizării unei variante sau alteia ca element de 
referinţă în stabilirea salariului minim şi a altor venituri. Întrucât nivelurile mini-
mului de trai evaluate pe baza coşului de consum – decent sau de subzistenţă – 
erau prea înalte în raport cu posibilităţile de a fi acoperite prin veniturile posibil de 
alocat în condiţiile actuale, acestea au fost sistematic ignorate, fiind considerate 
nerealiste, prea generoase pentru a exprima cu adevărat pragul sărăciei. 
Desigur, dată fiind inexistenţa unor criterii obiective pe care să se bazeze 
concretizarea nevoilor într-un coş de bunuri şi servicii indispensabile traiului în 
condiţiile actuale, orice coş, oricât de savant ar fi construit, poate fi contestat cu 
argumente peremptorii atât de sindicate, care pot demonstra că este insuficient, 
cât şi de reprezentanţii guvernului şi ai patronatului, care pot, de asemenea, 
dovedi că în coş sunt cuprinse şi articole care nu sunt absolut necesare. Părerea 
noastră este că un minim de trai, determinat pe baza unui coş minim de 
consum – aşa imperfect cum poate fi el construit de specialişti cu poziţie 
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neutră în raport cu guvernul şi sindicatele, dar care să fie, oficial şi în mod 
transparent, cunoscut şi recunoscut de partenerii sociali - ar trebui utilizat 
în orientarea politicii în domeniul veniturilor, ca prim jalon în judecarea 
nivelului acestora. Măsura în care el urmează să fie acoperit trebuie să facă 
obiectul unei analize complexe, în care să fie luate în considerare şi alte 
criterii, în special cele care derivă din constrângerile de ordin economic, 
putând să fie şi negociată cu reprezentanţii sindicatelor şi ai patronatului.  

Faptul că salariul minim a fost modificat în proporţii menite să acopere 
numai parţial creşterea preţurilor de consum a dus la deteriorarea gravă a 
puterii sale de cumpărare, care în octombrie 1997 a ajuns la mai puţin de o 
treime din cea realizată în octombrie 1990. Şi întrucât salariile din anumite 
sectoare şi activităţi au înregistrat creşteri mari şi foarte mari, în pofida politicii 
de restricţionare a creşterii veniturilor, ceea ce a imprimat salariului mediu o 
dinamică mai alertă, s-a produs un decalaj tot mai mare între nivelul şi 
evoluţia puterii de cumpărare a salariului minim şi a celui mediu. 

 
Tabelul 1 - Evoluţia salariului minim comparativ  

cu salariul mediu 

 Salariul nominal net 
lunar (lei) 

Indicele salariului real Raportul dintre 
salariul minim şi sala-

riul mediu 

 mediu minim mediu minim (%) 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

3414 
9822 
24080 
79732 

160483 
242612 
374633 
797194 

2000 
5639 
10721 
33227 
53971 
75000 
97000 

250000 

100,0 
81,6 
68,1 
54,4 
58,0 
70,5 
75,1 
59,3 

100,0 
80,0 
51,8 
38,7 
33,3 
37,2 
33,2 
31,8 

58,6 
57,4 
44,5 
41,7 
33,6 
30,9 
25,9 
31,4 

Notă: datele se referă la luna octombrie a fiecărui an. 
Sursa: CNS şi MMPS. 

 

Datele din tabelul şi cele două grafice de mai jos evidenţiază scăderea 
foarte puternică a puterii de cumpărare a salariului minim în primii trei ani ai 
tranziţiei, manifestată de altfel şi în ceea ce priveşte salariul mediu, însă cu o 
intensitate sensibil mai mică. Prin urmare, în condiţiile erodării puternice a puterii 
de cumpărare a majorităţii salariilor, a fost stabilită o astfel de limită inferioară a 
acestora care îngăduia o deteriorare şi mai gravă a situaţiei celor aflaţi în zona 
salariilor mici, în general mai expuşi riscului sărăciei. Aceasta a continuat, într-un 
ritm mai lent, chiar şi atunci când în medie s-a realizat o anumită redresare a 
salariilor reale. În ce măsură a determinat această cădere enormă a salariului 
minim agravarea stării de sărăcie este greu de spus, pentru că numărul şi 
ponderea celor care sunt plătiţi la nivelul minim este foarte mică (nu depăşeşte 
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100 mii de persoane, ceea ce înseamnă mai puţin de 2% din totalul salariaţilor), 
mai puternic fiind impactul indirect legat de permisivitatea plăţii unor salarii foarte 
mici, care afectează acele categorii de salariaţi care nu dispun de forţă de 
presiune socială. Cei care realizează salarii cuprinse între salariul minim şi 
minimul de subzistenţă evaluat pentru o persoană reprezintă în jur de o zecime 
din numărul total de salariaţi. Este, în acelaşi timp, adevărat că salariile mici, 
apropiate de cel minim şi influenţate în mai mare măsură de mişcarea acestuia, 
nu îi plasează întotdeauna pe cei care le obţin în zona săracă a distribuţiei.  

Aceştia pot face parte din familii cu un nivel al veniturilor mai înalt, fiind 
de pildă tineri şi situându-se pe poziţia celui de-al treilea sau al patrulea 
aducător de venituri în gospodărie. Însă în cazurile în care un nivel scăzut al 
salariului se combină cu un număr mare de copii aflaţi în întreţinerea 
salariatului, situaţia devine dramatică. Scăderea generală a puterii de 
cumpărare a salariilor, atât a celor mici, cât şi a celor situate în jurul mediei, a 
avut însă un impact mult mai greu în amplificarea sărăciei. 

 

Fig. 1. Dinamica salariului minim real
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Figura 1 – Dinamica salariului minim real 
(octombrie 1990=100) 
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Fig. 3.2. Evolutia puterii de cumparare si a raportului dintre 
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Raportul dintre salariul minim şi cel mediu a scăzut la jumătatea celui 

înregistrat în 1990, ceea ce, în condiţiile actuale de formare a salariilor în 
economie, a însemnat practic abandonarea funcţiei salariului minim de 
asigurare a formării unor salarii echitabile. În ţările europene dezvoltate acest 
raport se ridică de regulă la peste 50%, depăşind chiar 60-70% în unele ţări. În 
SUA el este mai scăzut, de 30-40%, însă un salariu minim acoperă aproape în 
întregime minimul de trai al unei familii compuse din patru persoane. În 
celelalte ţări est-europene, acest raport a scăzut de asemenea (cu excepţia 
celui din Polonia), situându-se în jurul a 30-40% în Bulgaria, Cehia, Ungaria, 
Polonia şi Slovacia şi 8% în Rusia şi Ucraina (Vaughan Whitehead 1998). 

 
Tabelul 2 - Gradul de acoperire a minimului de trai din salariul minim  

şi alocaţii familiale (iunie 1997) 

-% - 

 VM Vm Vsos 

1 persoană 31 46 64 

2 persoane 35 51 72 

3 persoane 33 49 58 

4 persoane 24 34 51 

5 persoane 23 34 48 

 
A scăzut mult şi capacitatea salariului minim de protecţie împotriva 

sărăciei. Astfel, potrivit estimărilor noastre, dacă în 1990 un salariul minim de 
2000 lei asigura mai mult decât dublul minimului de subzistenţă aferent unei 

Figura 2 – Evoluţia puterii de cumpărare  
şi a raportului dintre salariul minim şi cel mediu 
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persoane singure, iar două salarii minime împreună cu alocaţiile pentru doi 
copii reprezentau o dată şi jumătate minimul de subzistenţă evaluat pentru o 
familie compusă din patru persoane, în 1997 salariul minim avea puterea să 
asigure mai puţin de jumătate din minimul de subzistenţă (46% în cazul unei 
persoane şi, respectiv, 34% în cazul unei familii de patru persoane). După cum 
rezultă din tabel, două salarii minime la care se adaugă alocaţiile pentru doi 
copii acopereau numai un sfert din minimul de trai al unei familii compuse din 
doi adulţi şi doi copii, evaluat în varianta mai completă (VM) şi numai jumătate 
din cel evaluat în varianta cea mai restrictivă (Vsos)

1
. 

 

                                                           
1
 Evaluările privind capacitatea de protecţie a salariului minim au fost făcute pe 
baza a trei variante ale minimului de trai, corespunzătoare unor grade diferite de 
sărăcie. Variantele diferă sensibil între ele după gama bunurilor şi serviciilor 
cuprinse în coşul de consum, după cantităţile şi structura sortimentală şi de 
preţuri (Molnar 1996 şi 1997). Prima variantă (VM), cu cel mai înalt nivel, este 
evaluată pe baza unui coş construit potrivit exigenţelor minimului “decent”, 
cuprinzând toate grupele de bunuri şi servicii necesare unui trai modest, normal 
în raport cu standardul general de viaţă din ţara noastră. Este o variantă calculată 
în aşa fel încât să asigure, la parametri cantitativi-structurali restrictivi, acoperirea 
cheltuielilor de consum curent (alimente, articole de igienă şi de uz cultural, 
energie electrică şi termică, transport etc.), precum şi a cheltuielilor aferente 
reînnoirii treptate, la intervale relativ mari de timp, a obiectelor care compun o 
garderobă restrânsă şi a bunurilor de folosinţă îndelungată aflate în dotarea celor 
mai multe gospodării. A doua variantă (Vm) are la bază un coş de consum curent 
mult mai restrâns în toate componentele sale. Minimul de trai calculat astfel nu 
prevede acoperirea cheltuielilor necesare reînnoirii dotării gospodăriei cu bunuri 
de folosinţă îndelungată şi nici a articolelor cu valoare şi durată mare din 
garderobă. Cheltuielile de consum alimentar au fost evaluate având în vedere 
asigurarea necesarului de calorii şi proteine, dar cu o puternică orientare a 
structurii consumului spre grupele de alimente şi spre sortimentele mai ieftine. 
Sensibil comprimate sunt şi celelalte componente ale consumului: bunurile şi 
serviciile de igienă, cele necesare educaţiei, serviciile de transport etc. Este o 
variantă extrem de restrictivă, care corespunde exigenţelor asigurării unui minim 
de trai numai pe termen scurt. Ea ar putea desemna ceea ce adesea este 
denumit minim de subzistenţă. A treia variantă (Vsos), denumită “de alarmă”, 
defineşte gradul cel mai sever de sărăcie. Ea acoperă numai cheltuielile strict 
obligatorii cu locuinţa, cele de transport, de igienă şi de îngrijire medicală, lăsând 
loc numai pentru cheltuieli necesare unei alimentaţii menite să asigure consumul 
de calorii (nu şi pe cel de proteine), într-o structură puternic dezechilibată, în care 
cel puţin 80% din calorii provin din cereale şi grăsimi. Este un prag sub care 
devine imperativă intervenţia asistenţei sociale, altfel aceasta înseamnă foame şi 
mizerie. 
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Fig. .3. Gradul de acoperire a minimului de subzistenta 

din salariul minim si alocatiile familiale
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Utilizarea salariului minim ca instrument de combatere a sărăciei 

impune ridicarea acestuia cel puţin la nivelul cheltuielilor de consum 
curent minime necesare unei persoane (minimul de subzistenţă), urmând 
ca într-o perioadă ulterioară să fie stabilit în aşa fel încât două salarii 
minime împreună cu alocaţiile familiale, mărite şi ele, să asigure minimul 
de subzistenţă pentru o familie standard de patru persoane. Un pas 
important în creşterea capacităţii de protecţie a fost făcut prin majorarea în 
1998 a salariului minim la 350 mii lei lunar. Acesta asigura în iunie 1998 
acoperirea pragului de ”alarmă” (Vsos) pentru o persoană şi 70% din acelaşi 
prag calculat pentru o familie de patru persoane. Gradul de acoperire a 
minimului de subzistenţă (Vm) a crescut la 70 şi, respectiv, 47% (faţă de 46 şi 
34%). Asigurarea minimului de subzistenţă pentru o persoană ar fi impus 
creşterea salariului minim la 500 mii lei, ceea ce, pentru familia de patru 
persoane, ar fi însemnat şi creşterea gradului de acoperire a minimului de 
”alarmă” la peste 90%, iar a minimului de subzistenţă la peste 60%. Pentru a 
asigura ridicarea familiilor de patru persoane deasupra pragului de subzistenţă, 
ar fi fost necesară majorarea salariului minim la 800 mii lei lunar şi a alocaţiilor 
pentru doi copii la 200 mii lei; o creştere care practic ar fi imposibil de suportat 
de către economia naţională în condiţiile actuale, dar care se impune a fi avută 
în vedere în perspectivă dacă se doreşte combaterea sărăciei în familiile de 
salariaţi, cu deosebire protecţia familiilor tinere. Până la crearea condiţiilor 
necesare realizării unui nou salt în creşterea capacităţii de protecţie, ar fi totuşi 
necesară menţinerea puterii sale de cumpărare prin mai frecventa sa indexare 

Figura 3 – Gradul de acoperire a minimului de subzistenţă 
din salariul minim şi alocaţiile familiale 
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în funcţie de rata inflaţiei. Efectuată la intervale mari, o dată cu elaborarea 
hotărârilor de stabilire a salariului minim, actualizarea puterii sale de cumpă-
rare presupune creşteri relativ mari ale acestuia, cu efect de antrenare mult 
mai mare asupra ansamblului salariilor. Realizarea eficientă a funcţiilor 
salariului minim impune, între altele, instituirea unui mecanism mai flexibil de 
actualizare a acestuia. 
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1. LOCUL OFERTEI ROMÂNEŞTI 
DE TURISM ÎN EUROPA 

 

Analiza rezultatelor economice obţinute de industria turismului pe plan 
internaţional relevă locul şi importanţa turismului în economia mondială. 

Ţări cu potenţial turistic similar ca bogăţie şi diversitate cu cel al 
României, uneori nu chiar atât de variat şi concentrat, au reuşit să facă din 
industria turismului o sursă importantă şi, în unele cazuri chiar principală, a 
creşterilor economice şi a dezvoltării generale. Este cazul Spaniei care în anul 
1995 a avut un sold pozitiv în balanţa de plăţi externe de 21.161 mil. USD, 
urmată de Italia cu 15.032 mil. USD şi Franţa cu 11.199 mil. USD

1
. În rândul 

ţărilor central şi est-europene, pe primul loc s-a situat Cehia cu un sold pozitiv 
de 1.245 mil. USD, urmată de Polonia cu 1.200 mil. USD, Croaţia cu 813 mil. 
USD, Slovenia cu 666 mil. USD şi Ungaria cu 653 mil. USD. În cadrul acestei 
subzone, România a înregistrat cu sold negativ de 121 mil. USD, devansând 
doar Federaţia Rusă, cu un sold negativ de 7.287 mil. USD. Este de menţionat, 
că la nivelul întregii zone europene, activitatea de turism internaţional a înre-
gistrat, în 1995, un sold pozitiv în balanţa de plăţi externe de 9.197 mil. USD. 

La încasări pe turist, faţă de media Europei de 616 USD/turist, realizată 
în anul 1995, România a înregistrat un nivel de 220 USD/turist, devansând 
doar Ungaria (83 USD); Macedonia (129 USD); Bulgaria (136 USD); Cehia 
(174 USD), Albania (175 USD) şi Letonia (211 USD). 

Ponderea încasărilor din turismul internaţional a fost de 0,11%, în totalul 
încasărilor pe întregul continent, în condiţiile în care capacitatea de primire a 
României, reprezenta, în anul 1995, 1,56% din totalul capacităţilor înregistrate 
în ţările Europei. 

Ca pondere în exportul de mărfuri, România se încadrează cu 7,60% 
sub media continentului (8,75%) şi a ţărilor Europei Centrale şi de Est 
(12,03%), în cadrul acestora, întrecând doar Armenia (0,40%), Kirghizistan 
(1,32%), Letonia (1,56%), Macedonia (1,58%), Ucraina (1,69%), Lituania 
(4,58%); Federaţia Rusă (5,51%) şi Slovacia (7,25%). Şi în ceea ce priveşte 
exportul de servicii comerciale, ţara noastră se situează cu 38,42% sub media 
Europei Centrale şi de Est, care are o pondere de 48,26%. 

                                                           
1
Tendances des marchés touristiques, Ed. OMT 1997. 



2. PRODUSE TURISTICE ROMÂNEŞTI 

 
În general, se consideră că rolul produsului turistic este acela de a 

răspunde nevoilor multiple ale turismului, asigurând în acelaşi timp, un 
beneficiu pentru organizator. Acesta îndeplineşte două funcţii inseparabile şi 
complementare: 

 funcţia obiectivă (concretă) dată de performanţele sale fizice; 

 funcţia subiectivă (psihologică) dată de satisfacţiile pe care le oferă 
consumul său. 

Produsul turistic rezultă din îmbinarea de bunuri materiale şi servicii, 
oferite de către personalul turistic şi din serviciile adiacente, care punând în 
valoare elementele patrimoniului turistic şi ale infrastructurii generale şi 
turistice, avantajele cadrului instituţional, urmăresc satisfacerea unor motivaţii 
specifice şi generale ale consumatorilor turistici. 

Produsul turistic poate fi alcătuit numai pe baza informaţiilor prealabile 
referitoare la: 

 clientelă - segmentată în funcţie de vârstă, profesie, reşedinţă, 
venituri, obiceiuri, gusturi turistice etc. 

 concurenţă - din necesitatea de adaptare a elementelor care compun 
produsul, în scopul diferenţierii de oferta concurentă şi din necesitatea 
unei promovări optime; 

 resursele turistice - ale destinaţiilor: bogăţii naturale, culturale, infra-
structură, agrement etc. 

Raporturile dintre elementele constitutive determină anumite caracteristici 
ale produsului turistic, dintre care cele mai importante sunt: substituibilitatea, 
individualitatea, intangibilitatea prestabilită, eterogenitatea, inelasticitatea. com-
plementaritatea şi instabilitatea, acesta putând fi influenţat de unele elemente 
conjuncturale. Principalele produse turistice româneşti sunt următoarele: 

2.1. Vacanţe pe litoralul Mării Negre 

Marea Neagră reprezintă unul dintre elementele naturale majore care 
definesc cadrul natural şi turistic al României. 

Litoralul românesc al Mării Negre începe la nord la frontiera ţării cu 
Ucraina (braţul Chilia) şi se întinde spre sud pe o distanţă de 245 km, până la 
frontiera cu Bulgaria (Vama Veche). Între Gura Chiliei şi Sfântu Gheorghe, pe o 
distanţă de 40 km ţărmul maritim este reprezentat de limita Deltei Dunării. De 
la Sfântu Gheorghe la capul Midia se desfăşoară o zonă de nisipuri joase, în 
mare parte dominată de prezenţa complexului lagunar Razim. La sud de Capul 
Midia, pe 82 km, se desfăşoară litoralul sud-dobrogean, care reprezintă una 
dintre zonele turistice cele mai importante ale României. Valenţele sale 
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recreativ-turistice şi de sănătate îi conferă o individualitate distinctă în rândul 
litoralurilor similare europene. 

Turismul pe litoralul românesc a apărut într-un cadru organizat în a doua 
parte a secolului al XIX-lea, şi a căpătat o mai mare amploare după începerea 
realizării unor mari complexe hoteliere pe baza unui plan general de 
sistematizare. 

În competiţia europeană a litoralelor, coasta Mării Negre se impune prin 
câteva trăsături deosebit de atractive şi apreciate de turişti: 

 Marea Neagră este lipsită de flux şi reflux; în schimb uneori valurile 
pot atinge 1-3 m, favorizând talazoterapia; 

 plaja litoralului prezintă un mare avantaj fiind orientată spre răsărit, 
ceea ce determină expunerea ei la soare în tot cursul anului; 

 temperatura medie a sezonului estival (iunie-septembrie) este de 23-
25°C, deci un climat mai cald decât pe litoralul Mării Baltice, Mării 
Nordului şi Mării Mânecii, dar mai puţin torid decât pe litoralul medite-
ranean; 

 intensitatea luminii solare este mărită cu 10% prin razele reflectate de 
oglinda mării şi a lacurilor; 

 puritatea aerului maritim permite radiaţiei solare să ajungă întreagă la 
sol; 

 presiunea atmosferică ridicată asigură o puternică oxigenare a 
aerului; 

 stabilitatea termică, cu variaţii mici de temperatură, de la o oră la alta 
şi de la zi la noapte, se datorează faptului că majoritatea staţiunilor 
sunt situate între două mari suprafeţe de apă (marea şi lacurile), care 
înmagazinează ziua o mare cantitate de căldură şi o degajă lent în 
timpul nopţii; 

 factorii naturali de cură sunt variaţi; tratamentul balnear se face prin 
cura de soare, baia de mare, cura de nămol, baia de nisip, compo-
nentele climatice. 

De asemenea, situarea faţadei maritime româneşti într-una dintre cele 
mai bogate regiuni ale ţării, din perspectiva mărturiilor istorice, oferă turiştilor 
avantaje unice în planul cunoaşterii şi al instruirii deosebite prin abundenţa, 
valoarea şi diversitatea lor. Vestigiile unei istorii de peste 2 milenii coexistă, în 
zona litoralului, cu moderne realizări contemporane. Printre dovezile grăitoare 
ale istoriei sunt amenajările portuare ale Istriei, Tomisului şi Callatisului, care 
demonstrează că zona litoralului este poarta maritimă a teritoriului carpato-
dunărean de circa 2500 de ani. 

Geografiei litoralului românesc i se integrează, ca o inconfundabilă 
emblemă, modernele staţiuni de odihnă, agrement şi tratament, care constituie 
o adevărată carte de vizită a turismului ţării noastre. 
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Cel mai tânăr oraş de pe litoral - Năvodari - este situat pe malul sudic al 
lacului Taşaul şi pe istmul dintre acesta şi lacul Siutghiol, respectiv albia 
canalului Poarta Albă - Midia Năvodari. Reprezintă capitala estivală a 
copilăriei, prin existenţa complexului de odihnă pentru copii situat în afara 
oraşului pe ţărmul Mării Negre. 

Perla rivierei româneşti, Mamaia, este situată pe cordonul de nisip ce 
separă apele sărate ale Mării Negre de apele dulci ale lacului Siutghiol. 
Originalitatea soluţiilor arhitectonice, îmbinarea armonioasă a construcţiilor cu 
peisajul, calitatea şi varietatea agrementului fac din Mamaia o staţiune de 
marcă în rândul staţiunilor de pe litoral. 

În legătură directă cu Mamaia se află oraşul Constanţa - important centru 
turistic care reprezintă şi un nod de legătură şi trafic internaţional datorită porţii 
aeriene - aeroportul Mihail Kogălniceanu. 

Staţiunea Eforie Nord este situată pe o faleză înaltă de 30 m, pe porţiunea 
de uscat între lacul Techirghiol şi mare. Prezintă o plajă care se întinde pe 3 
km, apărată de 7 diguri de larg. Staţiunea are o personalitate distinctă datorită 
existenţei sale în imediata apropiere a lacului Techirghiol, lac cu efecte 
tămăduitoare recunoscute. O particularitate a acestei staţiuni este funcţionarea 
din plin în tot timpul anului, datorită posibilităţii efectuării de cure balneare. 

Staţiunea Carmen Silva (Eforie Sud) este situată pe un promontoriu 
înalt de 5-30 m. Plaja se întinde pe 1,5 km fiind dominată pe toată lungimea de 
o faleză înaltă. În perioada interbelică era considerată cea mai luxuoasă şi 
căutată staţiune estivală, dar cu timpul şi-a pierdut acest renume deoarece 
faleza plajei s-a surpat. 

Capitala vacanţelor estivale ale tineretului o reprezintă staţiunea Costi-
neşti. Nucleul staţiunii datează din anul 1949, când s-a amenajat prima tabără 
pentru copii, iar în anul 1956 s-a inaugurat şi tabăra internaţională a studenţilor. 

Olimp este prima din lanţul de staţiuni ale litoralului, cuprinsă între lacul 
Tatlageac şi Mangalia, pe o distanţă de 8 km. Plaja staţiunii se întinde pe circa 
500 m şi este protejată de 3 diguri în formă de “Y”. Eleganţă, bun gust, 
frumuseţe, odihnă, divertisment, sănătate sunt doar câteva dintre atributele 
acestui complex turistic european. 

Socotită o adevărată grădină a litoralului, Neptun este situată între 
Olimp şi Jupiter, într-o ambianţă deosebită, cu o pădure bogată şi două lacuri 
cu apă dulce. Plaja staţiunii, comună cu cea a staţiunii Jupiter, are o lungime 
de 2 km şi o lăţime între 50-100m, prin amenajarea de diguri, ea este mai bine 
pusă în evidenţă; nisipul fin, favorabil unui sejur plăcut, sporindu-i 
atractivitatea. 

La sud de Neptun, se află staţiunea Jupiter care beneficiază de exis-
tenţa Pădurii Comorova şi de vecinătatea lacurilor Jupiter şi Tismana. 

Cea mai recentă şi, totodată cea mai mică dintre staţiunile constelaţiei 
Mangalia Nord, este Aurora, situată între Jupiter şi Venus, într-o zonă de 
verdeaţă. 
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Situată pe un promontoriu pitoresc, staţiunea Venus se desfăşoară în 
jurul oglinzii azurii a unui mic ochi de apă creat de mâna omului. 

Cea mai sudică staţiune sezonieră aflată lângă Mangalia Sud, Saturn, 
şi-a făcut intrarea în constelaţia Mangalia Nord, în vara anului 1971. 

Mangalia este oraşul turistic estival situat la cea mai sudică latitudine, 
aceeaşi cu cea a staţiunilor mediteraneene Nisa, Monaco sau San Remo. Plaja 
se impune nu atât prin dimensiunile ei, cât prin nisipul foarte fin. 

Salba staţiunilor de pe litoral se închide înainte de graniţa cu Bulgaria, cu 
satul 2 Mai, o destinaţie rustică neamenajată, agreată de naturişti. 

Litoralul Mării Negre concentrează aproape 45% din capacitatea de 
cazare a României, în cele mai variate tipuri de unităţi. 

Structurile de primire însumează 98.843 locuri
1
 în unităţi clasificate, 

repartizate astfel: 

 253 hoteluri cu 72.920 de locuri (73,8%) 

 1 motel cu 32 de locuri 

 130 vile însumând 1869 de locuri (1,9%) 

 24 bungalow-uri cu 5397 de locuri (5,5%) 

 9 terenuri pentru căsuţe având 2696 de locuri (2,7%) 

 3 pensiuni cu un total de 112 de locuri (0,1%) 

 12 campinguri care dispun de 15.817 de locuri (16,0%). 
Faţă de oferta altor staţiuni de litoral din Europa, formele de cazare 

parahoteliere deţin o pondere redusă. Astfel, ca elemente de comparaţie, se 
pot aminti: 

 pe ansamblul coastei atlantice franceze capacitatea hotelieră repre-
zintă doar 3,5% din totalul locurilor; 

 în staţiunea italiană Lignano 80% din locurile de cazare aparţin 
sectorului extrahotelier; 

 pe ansamblul litoralul bulgar, 30% din locuri aparţin structurilor 
hoteliere, 40% formelor parahoteliere, 30% locuinţelor particulare. 

Staţiunea Mamaia dispune de 25.864 de locuri, ponderea cea mai mare 
a confortului având-o categoria 2 stele. Marea majoritate a bazei de cazare are 
o vechime de peste 28 ani prezentând o uzură fizică şi morală destul de 
avansată. 

Staţiunea Eforie Nord totalizează 14.806 de locuri. Marea majoritate a 
hotelurilor are o vechime de peste 23 de ani şi prezintă uzuri pronunţate; 
datorită vechimii, dar şi exploatării intensive, în ceea ce priveşte gradul de 
confort predomină structurile de categoria 1 stea. 

Staţiunea Eforie Sud dispune de 7.238 locuri, construcţiile având în 
general o vechime medie de peste 25 ani şi prezintă uzuri avansate. Categoria 
de confort predominantă este de 1 stea. 

                                                           
1
 Date statistice - Ministerul Turismului, 1997. 
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Neptun - Olimp totalizează 15.550 de locuri; structura gradului de 
confort parcurge toate treptele, de la 1 stea la 5 stele. Reprezintă cea mai 
complexă staţiune a litoralului românesc. 

Staţiunea Jupiter a fost construită în anii „70 cu o capacitate de cazare 
de 5740 de locuri, cea mai mare parte încadrate la categoria 2 stele. 

Aurora dispune de 7 hoteluri construite într-un stil arhitectonic unitar, în 
trepte. Staţiunea însumează 2125 de locuri de cazare, încadrate la categoria 2 
stele. 

Staţiunea Venus dispune de 9586 de locuri încadrate majoritar la 
categoria 2 stele. Cea mai mare parte a activelor este afectată de un grad 
ridicat de igrasie, staţiunea fiind construită pe o mlaştină. 

Datând din anii „70, staţiunea Saturn, se situează la o cotă mai ridicată 
comparativ cu Venusul şi a fost ferită de neajunsurile datorate umidităţii 
semnalate la construcţii. Dispune de 14.049 de locuri, 78,31% din acestea fiind 
încadrate la categoria 1 stea. 

Oraşul staţiune Mangalia însumează 1032 de locuri, Hotelul President 
fiind încadrat la categoria de confort 4 stele. Categoria de confort predo-
minantă este cea de 2 stele. 

Cu destinaţia iniţială de staţiune pentru tineret, Costineşti oferă o gamă 
variată de tipuri de unităţi de cazare. Ea dispune de 12 unităţi diferite cu 2853 
de locuri. Cea mai mare parte din active sunt încadrate la categoria 1 stea. 

Majoritatea staţiunilor de pe litoralul românesc s-au dezvoltat în perioada 
1960-1975, iar baza materială se caracterizează prin: 

 hoteluri tip “bloc”, cu spaţii nefuncţionale, celule de cazare subdimen-
sionate, instalaţii uzate; 

 restaurante legate funcţional de modulul de cazare, construite în gen 
cantină, fără instalaţii de aerisire; 

 infrastructura caracterizată prin deprecierea căilor de circulaţie, ilumi-
nat insuficient; 

 oferta de agrement săracă, neatractivă,cu amenajări şi dotări neco-
respunzătoare; 

 plaja, cândva renumită pentru calităţile nisipului, este supusă unui 
proces continuu de erodare şi poluare. 

Modernizarea şi reabilitarea staţiunilor litoralului în vederea satisfacerii 
nevoilor turistice internaţionale şi interne au în vedere calitatea, varietatea şi 
capacitatea produsului turistic din fiecare staţiune, în parte. Produsul turistic al 
litoralului Mării Negre prezintă doar câteva facilităţi balneare pentru sănătate, 
fiind orientat cu precădere către plajă. 

Structurile de cazare turistică, care reprezintă aproape 50% din totalul 
ofertei româneşti se găsesc mai ales în staţiuni închise. Sezonalitatea este 
accentuată, iar media anuală de ocupare a camerelor este sub 25%. La nivelul 
anului 1989 se înregistrau 14.767 de mii înnoptări, numărul acestora scăzând 
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în anul 1995 la 6.399 de mii înnoptări. Cererea internă a scăzut la 47,5%, iar 
cea internaţională la 23% din nivelul anului 1989. 

Politica strategică trebuie să asigure repunerea în funcţiune şi 
modernizarea tipurilor corespunzătoare de structuri de cazare. Prioritatea 
constă în consolidarea şi modernizarea staţiunii Constanţa, mai ales a ariei 
peninsulare şi a staţiunilor Mamaia şi Neptun, pentru turismul internaţional şi 
intern. O dezvoltare viabilă a facilităţilor recreaţionale şi de agrement din 
staţiunea Mamaia trebuie să satisfacă atât cererea locală venită din partea 
rezidenţilor Constanţei, cât şi cererea turiştilor din ţară sau străinătate. 

Este necesară realizarea unui studiu referitor la litoral pentru a stabili 
cerinţele privind protejarea zonei de litoral, ca fiind o arie sensibilă. 

Se impune de asemenea, modernizarea structurilor de alimentaţie, 
asigurarea unei corelaţii între categoria de încadrare a acestora cu gradul de 
confort al hotelului la care sunt afiliate, reamenajarea şi dotarea teraselor, 
oferirea de programe de divertisment în restaurantele afiliate hotelurilor. 

Una din principalele direcţii ale strategiei de dezvoltare a litoralului 
românesc este şi dezvoltarea şi modernizarea activităţii de agrement. În acest 
domeniu se impun următoarele: 

 revitalizarea ofertei de agrement în aer liber prin repararea şi între-
ţinerea terenurilor de sport, dotarea acestora cu materiale sportive; 

 amenajarea unor porturi de agrement în staţiunile Saturn, Venus şi 
Jupiter, crearea de cluburi nautice şi organizarea de concursuri de 
ambarcaţiuni cu participare internaţională; 

 amenajarea şi echiparea plajelor; 

 promovarea unor noi forme de turism, cum ar fi echitaţia, naturismul, 
turismul de croazieră. 

2.2. Cură balneară 

Turismul balnear reprezintă un sector major în cadrul industriei turistice 
româneşti, datorită particularităţilor sale specifice. Este cunoscut că aproape o 
treime din apele termale şi minerale de care beneficiază Europa este 
concentrată în România, iar efectele acestora pentru sănătate au fost atestate 
de-a lungul secolelor. 

Factorii naturali de cură din ţara noastră au fost utilizaţi pentru tratament 
de aproape două mii de ani prin descoperirea şi folosirea lor în scopuri 
terapeutice la Băile Herculane, de către daci şi romani (Ad aquas Herculi 
sacras). 

Turismul balnear reprezintă un ansamblu de mijloace şi de dotări 
turistice menite să pună în valoare factori naturali balneari (ape minerale, gaze, 
nămoluri etc.). Această formă de turism se diferenţiază net de balneologie care 
cuprinde ansamblul de tehnici şi metode medicale capabile să asigure un rol 
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profilactic şi curativ asupra organismului uman şi care are la bază caracterul 
particular al fiecărui factor natural în parte. 

În România există 160 de staţiuni şi localităţi balneare din care 24 
staţiuni balneare sunt de importanţă naţională cu recunoaştere şi pe plan 
european. 

Resursele balneoturistice reprezintă componente determinante ale 
ofertei balneare, caracteristicile lor cantitative şi calitative determinând modul şi 
nivelul de organizare şi amenajare a structurilor necesare valorificării lor. 

Aceste resurse sunt reprezentate în principal de: 
a) Apele minerale şi termominerale. Prin volumul rezervelor şi calităţile 

terapeutice, reprezintă principalul factor natural de cură din ţara noastră. 
Acestea sunt cantonate, în principal, în arealul montan, în aureola 

mofetică din împrejurimile catenei vulcanice Oaş-Gutâi-Călimanu-Harghita; 
apoi în cea de dealuri subcarpatice şi de podiş, la contactul acestora cu munţii 
şi în cele din urmă în câmpie. 

În ţara noastră se întâlnesc practic toate tipurile de ape cunoscute pe 
plan mondial: 

 ape oligominerale - Băile Felix, Băile 1 Mai, Geoagiu-Băi, Călan, Vaţa 
de Jos, Moneasa, Călimăneşti, Slănic Moldova, Olăneşti; 

 ape carbogazoase - Buziaş, Lipova, Biborţeni, Borsec, Sângeorz-Băi, 
Vatra Dornei, Băile Tuşnad, Sâncrăieni; 

 ape alcaline - Bodoc, Poiana Negri, Zizin, Slănic Moldova, Covasna, 
Sângeorz-Băi etc. 

 ape alcalinoferoase - Borsec, Lipova, Tinca, Biborţeni, Zizin, Bodoc; 

 ape feruginoase - Băile Tuşnad, Vatra Dornei, Buziaş, Lipova, 
Vâlcele; 

 ape arsenicale - Covasna, Saru Dornei; 

 ape clorurate sodice - Băile Herculane, Ocna Sibiului, Sovata, Ocna 
Mureş, Ocnele Mari, Sângeorz-Băi, Malnaş etc.; 

 ape iodurate - Băile Olăneşti, Călimăneşti, Cozia, Bazna, Govora; 

 ape sulfuroase - Băile Herculane, Călimăneşti, Băile Olăneşti, Săcelu, 
Pucioasa; 

 ape sulfatate - Amara, Vaţa de Jos; 

 ape radioactive - Băile Herculane, Sângeorz-Băi, Borsec: 
Calităţile fizico-chimice conferă apelor minerale şi termominerale particu-

larităţi cum ar fi: 

 sunt folosite în toate afecţiunile cuprinse în nomenclatorul Organi-
zaţiei Mondiale a Sănătăţii în cura profilactică, terapeutică şi recu-
peratorie. 

 pe spaţii restrânse se întâlnesc numeroase surse de apă minerală, cu 
concentraţii şi compoziţii chimice diferite, fapt ce permite tratarea 
simultană a mai multor categorii de afecţiuni; 
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 prin calităţile fizico-chimice şi valoarea terapeutică sunt similare şi 
chiar superioare apelor minerale din vestitele staţiuni balneare de 
peste hotare. Unele staţiuni balneare ca Olăneşti, Călimăneşti-
Căciulata, Băile Felix, Slănic Moldova, Sângeorz-Băi, Borsec etc. au 
fost recunoscute pe plan internaţional încă din secolul al XVIII-lea; 

 apele minerale din România au o valorificare complexă: cură internă, 
aerosoli, instalaţii, cură externă în căzi, bazine, piscine şi solarii; 

b) Lacurile terapeutice. Cele mai utilizate în balneoturism sunt cele din 
Câmpia Română (Balta Albă, Lacu Sărat, Amara) sau de pe litoralul marin 
(Techirghiol şi Mangalia). Sunt utilizate şi lacurile din masivele de sare din 
zona dealurilor subcarpatice sau de podiş (Sovata, Ocna Mureş, Bazna, Ocna 
Dej, Someşeni, Cojocna, Ocna Sibiului, Telega, Ocnele Mari, Ocna Şugatag, 
Coştini); 

c) Nămolurile terapeutice. Există în ţara noastră mai multe categorii: 
sapropelice, nămoluri negre, sulfuroase (Techirghiol, Amara, Lacu Sărat, 
Sovata, Ocna Sibiului, Ocnele Mari), minerale de izvor (Sângeorz-Băi, Băile 
Felix, Someşeni) şi sedimente argilo-marnoase mineralizate (Nicolina - Iaşi), 
turbe descompuse chimic (Poiana Stampei de lângă Vatra Dornei, Borsec, 
Biborţeni, Tuşnad, Stabor, Geoagiu-Băi, Mangalia); 

d) Emanaţiile naturale de gaze terapeutice, între care amintim 
emanaţiile naturale de dioxid de carbon (Băile Tuşnad, Borsec, Balvanyoş, 
Buziaş, Covasna, Vatra Dornei, Harghita-Băi, Băile Seyke) şi emanaţiile de 
hidrogen sulfurat (Turia, Sugag-Băi, Sântimbru-Băi). 

e) Salinele - Tg. Ocna, Slănic, Prahova; 
f) Plantele medicinale, ca factori naturali de cură foarte răspândiţi în 

ţara noastră, sunt din ce în ce mai solicitate balneomedical (fitoterapie), atât în 
prepararea unor medicamente, cât şi în cura externă, ca băi de plante; 

g) Factorii climatici de cură pot fi utilizaţi în menţinerea sau amelio-
rarea stării de sănătate a organismului uman prin climatoterapie. Există mai 
multe bioclimate cu calităţi terapeutice: bioclimat excitant de câmpie şi litoral; 
bioclimat sedativ-indiferent (de cruţare); bioclimatul tonico-stimulent; 

h) Aeroionizarea. Cercetările medicale au dovedit influenţa climatului 
aeroelectric asupra organismului uman; aeroionizarea naturală bogată, 
predominant negativă are efecte benefice de sedare în diferite afecţiuni, 
sporind astfel valoarea balneomedicală a unei staţiuni. 

Dezvoltarea extensivă a segmentului de turism balnear până în anul 
1989 a fost realizată în vederea practicării unui turism de masă, de tip social, 
atât pe plan intern, cât şi pentru accesul internaţional. Aceasta a făcut ca în 
staţiunile turistice balneare (din care 18 promovate în circuitul turistic 
internaţional) să se construiească importante structuri de primire cu acest 
profil, din care multe complexe “mamut”. 
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Astfel, România dispunea la 31 iulie 1995 de 48.432 locuri în structurile 
de primire, în 510 unităţi (16% din totalul locurilor din turismul românesc), 
dintre care aproximativ 30.000 locuri în hoteluri: 

Cele mai mari staţiuni incluse în circuitul internaţional cu un număr total 
de locuri cuprins între 2500-8500 sunt în ordine: Băile Felix, Călimăneşti-
Căciulata, Băile Herculane, Sovata, Slănic Moldova, Băile Olăneşti, Băile 
Govora, Băile Tuşnad, Vatra Dornei, Covasna, Buziaş. În multe dintre ele s-a 
modernizat baza de cazare, s-au construit hoteluri de cură şi complexe 
sanatoriale moderne, în care serviciile de cazare, masă, diagnostic şi tratament 
sunt oferite în cadrul aceluiaşi activ. Dezvoltarea staţiunilor balneare a cuprins 
nu numai structurile de primire şi alimentaţie, dar şi multiple structuri de 
tratament. În bazele de tratament construite, s-au creat condiţii optime de 
utilizare complexă a factorilor naturali de cură. Alături de procedurile naturale 
sau fizioterapeutice se utilizează şi o largă paletă de proceduri terapeutice care 
folosesc factori fizici. Bazele de tratament dispun de aparaturi şi instalaţii 
corespunzătoare pentru hidroterapie, mecanoterapie, pneumoterapie şi altele. 

Strategia adoptată în prezent în domeniul turismului balnear urmăreşte 
aplicarea unei politici coerente în staţiuni şi se bazează pe următoarele 
principii: 

 realizarea unor reglementări de ordin legislativ care să permită şi să 
impună agenţilor economici cu profil balnear realizarea în condiţii 
optime a produsului specific; 

 reintegrarea în activitatea turistică de tip balnear a activelor care 
contribuie la realizarea produsului turistic de profil şi eliminarea 
activelor care nu-şi justifică prezenţa în scopul mai sus precizat; 

 promovarea unei legi privind asigurările sociale de sănătate care să 
includă acoperirea activităţii de tratament balnear atât pentru încura-
jarea fluxului de turism intern către staţiuni, cât şi pentru rezolvarea 
protecţiei sociale; 

 diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor din domeniul balnear prin 
pregătirea managerială corespunzătoare a administraţiilor societăţilor 
comerciale de tip balnear; 

 trecerea treptată de la conceptul de structuri pentru turism balnear de 
masă la structuri diversificate după posibilităţile economice ale cererii, 
prin remodelarea complexelor balneare existente, după nivelul şi 
calitatea serviciilor, a diversificării şi specializării acestora; 

 crearea unor “obiective pilot” în fiecare staţiune de interes naţional, prin 
ridicarea clasei de confort şi apariţia de unităţi cu servicii complexe, în 
general de tip autonom, la nivel de 3 şi 4 stele, care vor reprezenta 
elementele etalon în această activitate. 

Recâştigarea şi extinderea pieţelor externe reprezintă obiectivul permanent 
al segmentului de turism balnear, obiectiv realizabil cu prioritate, în paralel cu 
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schimbarea mentalităţii factorilor de decizie din societăţile comerciale balneare, 
indiferent de forma lor de proprietate. 

2.3. Turism montan 

În România, zona montană ocupă peste 36% din suprafaţa ţării, fapt ce 
se înscrie între elementele definitorii ale spaţiului geografic românesc - 
carpato-danubiano-pontic - iar Carpaţii româneşti reprezintă cel mai mare 
masiv muntos din Europa aflat în interiorul unei frontiere unice. 

Cadru de locuire neîntreruptă din timpuri imemoriale, Munţii Carpaţi s-au 
impus şi ca leagăn al turismului în România; ei n-au despărţit poporul român, ci 
au înlesnit legăturile în toate perioadele istoriei, dintr-o parte în alta, nu numai 
prin trecători şi văi, dar chiar peste culmile largi, transformate ulterior în trasee 
ale drumeţiei montane. 

Primele începuturi ale turismului montan organizat datează de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, când iau fiinţă diferite societăţi de turism: Asociaţia 
Transilvăneană “Carpatina” la Sibiu (1880), Cercul excursioniştilor la Bucureşti 
(1891), primele cabane în Cindrel, Făgăraş, Bucegi; se pun bazele primei 
staţiuni montane din ţară (Păltiniş la 1450 m) etc. Ulterior, turismul montan a 
cunoscut o dezvoltare susţinută. Pe lângă cabanele iniţiale s-au conturat 
complexe şi microstaţiuni montane, unele dintre ele devenind staţiuni montane 
recunoscute, apreciate şi peste hotare. 

Carpaţii româneşti concentrează un potenţial turistic natural bogat şi 
diversificat, dat de diferenţierile de altitudine, de structura geologică, de 
complexitatea peisagistică de vegetaţie, ape etc., precum şi de influenţa pe 
care o exercită asupra celorlalte componente naturale şi umane. 

Sistemul carpatic din ţara noastră se caracterizează prin trei trăsături 
generale şi anume: 

a) Diversitatea de aspecte peisagistice care, prin specificul şi modul de 
îmbinare în spaţiu, conferă originalitate şi atractivitate turistică masivelor, 
făcându-le căutate de către turişti în orice anotimp. Această caracteristică este 
dată de particularităţile diferitelor structuri geologice şi tipuri de relief (glaciar, 
carstic, vulcanic, petrografic, structural), diferenţierile altidudinale şi geologice 
întâlnite frecvent în Carpaţii Occidentali; alternanţa munţilor cu depresiunile şi 
culoarele de vale; varietatea şi configuraţia învelişului vegetal, de la pădurile de 
foioase şi conifere până la pajiştile montane şi alpine care alternează sau se 
întrepătrund, în funcţie de condiţiile naturale concrete; întinsa şi diversa reţea 
de râuri, izvoare minerale şi lacuri; bogăţia faunistică şi piscicolă etc., 
frumuseţea şi specificul gospodăriilor ţărăneşti care urcă la 1200-1300 m în 
munte sau a oraşelor şi staţiunilor turistice care întregesc farmecul natural al 
munţilor. 

Astfel, în contextul montan european, peisajele alpine din Carpaţii 
Meridionali şi Munţii Rodnei rivalizează cu cele din Alpi şi Tatra, iar cele mai 
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umanizate din Munţii Apuseni, Bârgaia şi Obcinele Bucovinei se aseamănă cu 
cele din Elveţia şi Austria, după cum fizionomia peisajelor calcaroase din Munţii 
Bihor, Pădurea Craiului, Anina, Mehedinţi, Cernei sau Piatra Craiului ne duce 
cu gândul la Masivul Central Francez, Alpii Dinarici etc.  

b) Mare complexitate de potenţial turistic, ca structură şi volum, în care 
se regăsesc importante resurse turistice şi anume: întins domeniu schiabil de 
la 800 la 2000 m, expuneri nordice, nord-estice sau nord-vestice, cu un climat 
moderat, confort termic, viscole reduse (Munţii Bucegi, Parâng, Cindrel, Ţarcu, 
Muntele Mic, Semenic, Vlădeasa - Muntele Mare, Munţii Rodnei etc.); posibi-
lităţi multiple de practicare a sporturilor de iarnă, turismului de drumeţie şi a 
climatoterapiei; domeniu alpin la peste 1900-2000 m (îndeosebi în Carpaţi 
Meridionali), dar şi montan pentru drumeţie; fond balnear diversificat; reţea de 
râuri şi lacuri variate, fond cinegetic de mare valoare şi piscicol; rezervaţii 
ştiinţifice şi parcuri naţionale etc.; 

c) multiple posibilităţi de practicare a turismului, ceea ce dă o funcţio-
nalitate complexă Carpaţilor româneşti în tot timpul anului, dar cu precădere 
iarna şi vara. 

În cadrul Munţilor Carpaţi se remarcă o mare diferenţiere între masivele 
montane, după valoarea şi complexitatea de potenţial sau preponderenţa unor 
anumite componente care dau nota dominantă în turism. Astfel, în Carpaţii 
Orientali, apele minerale prin bogăţia şi valoarea balneară sunt principalii 
factori generatori de turism, după cum în Carpaţii Meridionali, varietatea 
peisagistică şi, mai ales, peisajele alpino-glaciare şi calcaroase, ca şi întinsele 
domenii schiabile dau atractivitatea turistică deosebită a acestora. 

Resursele turistice şi poziţia lor în teritoriul ţării permit dezvoltarea şi 
promovarea unor variate forme de turism. 

 Turismul pentru sporturi de iarnă beneficiază de un domeniu schiabil 
natural, apreciabil şi care se poate extinde în perspectivă, printr-o 
amenajare şi dotare corespunzătoare. Se pot realiza pârtii de schi 
alpin, de fond, de plimbare şi de săniuş, ca şi teleferice de dimensiuni 
diferite, spre a uşura accesibilitatea. 

 Turismul de odihnă şi recreere în vacanţe sau la sfârşit de săptă-
mână va fi condiţionat îndeosebi de dezvoltarea agrementului şi a 
dotărilor pentru sporturi de iarnă, a infrastructurii şi a structurilor de 
primire şi alimentaţie pentru turism. 

 Turismul itinerant, cu valenţe culturale, constituie o altă componentă 
a ofertei turistice generată de valoarea potenţialului turistic cultural-
istoric; 

 Turismul de afaceri şi reuniuni are largi posibilităţi de extindere 
datorită poziţiei geografice şi reputaţiei interne şi internaţionale a 
staţiunilor turistice montane (Poiana Braşov, Sinaia etc.) 

 Turismul rural. Patrimoniul cultural-istoric şi arhitectural al aşezărilor 
rurale din apropierea municipiului Braşov, ca şi cadrul natural pitoresc 
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şi nepoluat, cu multiple posibilităţi de odihnă şi recreere, favorizează 
dezvoltarea acestei forme de turism la un nivel competitiv inter-
naţional. 

Sintetic, staţiunile montane pot fi grupate în două categorii în funcţie de 
resursele naturale şi antropice: staţiuni din prima generaţie şi staţiuni din gene-
raţia a doua. 

Staţiuni montane din prima generaţie: 

 Poiana Braşov - reprezintă o staţiune turistică de renume, care 
concentrează aproximativ 16% din structurile de primire aferente 
turismului montan. Se află la altitudinea de 1000-1100 m şi prezintă 
numeroase amenajări pentru sporturile de iarnă şi agrement. Baza de 
cazare se află într-o stare bună, predominând hotelurile de 3 şi 2 
stele. Se pot practica următoarele forme de turism: odihnă şi recreere, 
datorită climatului tonic, reconfortant; tratament; sporturi de iarnă, 
datorită domeniului schiabil deosebit de valoros; turism nautic şi 
pescuit sportiv pe lacul artificial Mioriţa, amenajat şi echipat pentru 
turism; vânătoare sportivă; turism ştiinţific; turism cultural cu 
posibilităţi mari de dezvoltare datorită atracţiilor cultural-istorice din 
diferite perioade în Braşov şi împrejurimi. 

 Sinaia - staţiune turistică de notorietate europeană de maximă 
atractivitate în toate anotimpurile anului care concentrează 20% din 
capacităţile de primire privind turismul montan, 55,27% fiind sub 
forma spaţiilor hoteliere. În ceea ce priveşte gradul de confort, se 
remarcă predominanţa spaţiilor de cazare de 2 stele. Staţiunea 
prezintă mari diferenţe de altitudine, domeniu schiabil valoros, forme 
de relief montane de mare atracţie (Sfinxul, Babele), forme de relief 
carstic, chei, grote, peşteri. Se pot practica forme de turism diferite, 
cum ar fi: turism montan, turism de week-end, drumeţie montană, 
speoturism, alpinism, odihnă şi recreere, tratament balnear, sporturi 
de iarnă, agrement nautic, vânătoare şi pescuit sportiv, turism cultural 
şi religios. 

 Predeal - staţiune turistică montană cu mari diferenţe de altitudine 
(1100 m în staţiune şi 1800-1850 în munţii din jur). Concentrează 
20% din capacitatea de primire montană, cea mai mare parte a 
locurilor fiind încadrate la categoria confort de 1 stea. Staţiunea 
prezintă domeniu schiabil amenajat, forme de relief variate, putându-
se practica turismul de odihnă şi recreere, turismul de week-end, 
sporturi de iarnă, turism ştiinţific, turism cultural-religios. 

Turismul montan cu practicarea sporturilor de iarnă se desfăşoară şi în 
alte staţiuni din ţara noastră (staţiuni montane din a doua generaţie) unde, în 
decursul timpului, a fost amenajată o infrastructură adecvată, dar de mică 
amploare, comparativ cu cele trei staţiuni tradiţionale. Între acestea, mai 
importante sunt: 



 

 

52 

 Păltiniş (jud. Sibiu) - cea mai veche staţiune montană din ţară (1894), 
aflată în Munţii Cindrel, cu domeniu schiabil important şi forme de 
relief glaciar cu circuri suspendate şi lacuri glaciare. Prezintă 
importanţă pentru odihnă şi recreere, practicarea sporturilor de iarnă, 
turism de week-end, drumeţie montană, alpinism, tratament, turism 
cultural prin aşezarea în imediata apropiere a oraşului Sibiu, cu 
importante atracţii cultural-istorice. 

 Semenic - staţiune turistică montană aflată în Munţii Semenic, 
importantă prin domeniul schiabil amenajat, deosebit de apreciat, şi 
prin peisajul variat de o rară frumuseţe, cu peşteri de o valoare 
speologică deosebită, cât şi rezervaţii naturale valoroase (Cheile 
Caraşului, Izvoarele Nerei). Se pot practica turism de week-end, 
drumeţie montană, sporturi de iarnă, odihnă şi recreere, speoturism, 
vânătoare şi pescuit sportiv, turism ştiinţific, turism cultural-religios. 

 Buşteni - staţiune montană aflată la 882 m alt., în Munţii Bucegi, 
prezintă un relief divers şi atractiv. Se pot practica turism de odihnă şi 
recreere, drumeţii montane, turism ştiinţific, turism de week-end. 

 Borşa - staţiune aflată la 850 m alt., în Munţii Rodnei, de foarte mare 
atractivitate tot timpul anului, putându-se practica drumeţie montană, 
odihnă, recreere, turism ştiinţific şi sporturi de iarnă. 

 Stâna de Vale - staţiune situată în Munţii Vlădeasa la 1100 m alt., 
renumită datorită reliefului carstic cu renume internaţional: gheţarul şi 
peştera “Scărişoara”, Focul Viu, Cetăţile Ponorului, Carstul din Padiş, 
Pestera “Urşilor”, Chişcău. Se practică turism de week-end, speo-
logic, ştiinţific, sporturi de iarnă, odihnă şi recreere, vânătoare şi 
pescuit sportiv, turism de cunoaştere. 

Staţiunile montane din ţara noastră dispun de structuri turistice, în cea 
mai mare parte, necompetitive pentru turismul internaţional. 

La nivelul anului 1994, existau 37.321 de locuri în structurile de primire 
aferente turismului montan, dispersate în 608 unităţi (hoteluri, moteluri, hanuri, 
vile şi bungalow-uri, cabane, camping-uri, pensiuni). Analiza-diagnostic a 
activităţii de turism pune în evidenţă ponderea mare a spaţiilor de cazare de 1 
şi 2 stele. Este vorba atât de construcţiile vechi - vile, cabane şi hoteluri, cât şi 
de cele mai noi - hoteluri. Pe de altă parte, unele unităţi - vile şi, îndeosebi, 
hoteluri, nu corespund categoriei de clasificare datorită dotării tehnice, 
funcţionalităţii, uzurii fizice şi morale, compartimentare etc. 

Pe plan european, în turismul montan şi, mai ales, în cel al practicării 
sporturilor de iarnă se manifestă o aprigă concurenţă a ţărilor alpine (Austria, 
Elveţia, Germania, Franţa, Italia, Slovenia, Croaţia, Polonia) cu ţările carpatine 
sau balcanice (Bulgaria, Cehia, Slovacia, Polonia, România) şi cu cele nordice 
(Norvegia, Suedia, Finlanda). 

În noua viziune de restructurare a turismului montan se impune găsirea 
de noi şi variate posibilităţi de creştere a fluxurilor turistice interne şi 
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internaţionale spre staţiunile montane româneşti, prin valorificarea superioară a 
potenţialului montan, prin modernizarea unităţilor existente, diversificarea 
agrementului, lansarea de noi oferte, noi staţiuni, noi programe.  

În privinţa unităţilor existente se impun următoarele direcţii: 

 modernizarea vilelor şi hotelurilor vechi, ceea ce ar conduce la 
îmbunătăţirea condiţiilor de confort, dar şi la reconsiderarea unor 
construcţii cu valoare arhitecturală; 

 modernizarea, recompartimentarea şi retehnologizarea echipamen-
telor din unele hoteluri, în vederea ridicării nivelului de confort sau, cel 
putin, corelarea cu categoria de confort acordată; 

 modernizarea unităţilor de alimentaţie prin recompartimentare, inti-
mizări, crearea unor saloane personalizate; 

 revitalizarea pensiunilor prin reorganizarea acestora în oraşul Predeal 
şi pe Valea Timişului. 

În ceea ce priveşte consolidarea şi dezvoltarea ofertei pentru sporturi de 
iarnă se impun următoarele direcţii cu caracter general: 

 amenajarea corespunzătoare a pârtiilor de schi actuale, dotarea cu 
şenile de bătut zăpada, producerea de zăpadă artificială în lunile 
deficitare; 

 modernizarea actualelor instalaţii de transport pe cablu prin sporirea 
debitului acestora şi a gradului de mobilitate a turiştilor pe pârtii; 

 asigurarea cu personal de specialitate şi cunoscător de limbi străine, 
monitori pentru pregătirea schiorilor, organizarea unor şcoli de schi cu 
personal calificat şi echipament adecvat; 

 îmbunătăţirea şi diversificarea echipamentului pentru schi oferit la 
centrele de închiriere a materialului sportiv; 

 asigurarea transportului echipamentului de schi la pârtie; 

 aducerea ofertei pentru sporturi de iarnă la standardele internaţionale, 
prin asigurarea unei corelaţii juste între amenajările şi dotările tehnice 
şi structurile de primire şi de agrement; 

 satisfacerea cererii turistice pentru sporturi de iarnă de la sfârşit de 
săptămână, având în vedere apropierea de centre urbane şi arii cu 
tradiţie în practicarea schiului (Bucureşti, Ploieşti, Braşov, Sibiu, 
Mediaş etc.). 

Turismul montan, prin potenţialul deosebit de valoros pe care îl deţine, 
contribuie la dezvoltarea turistică a României şi la îmbunătăţirea imaginii 
acesteia în lume. Punerea în valoare a acestui potenţial va necesita angajarea 
organismelor guvernamentale, întregul sprijin şi cooperarea tuturor celor 
implicaţi în industria turistică. 



 

 

54 

2.4. Turism cultural 

În perspectiva secolului XXI, turismul cultural este turismul viitorului, 
deoarece dorinţa de cunoaştere, ca urmare a creşterii nivelului de cultură şi 
gradului de civilizaţie, va spori cu fiecare deceniu. 

Alături de celelalte forme de turism cu vechi tradiţii (balnear, montan, de 
litoral) turismul cultural s-a impus în terminologia de specialitate abia în 
ultimele decenii, dar în esenţă s-a practicat de mai mult timp. De multe ori 
turismul cultural a fost asociat celorlalte forme de turism. 

Ţinuturile României sunt deţinătoare ale unui imens tezaur de monu-
mente istorice, de arhitectură, artisitice sau de valori expoziţionale, care atestă 
evoluţia şi continuitatea de viaţă a locuitorilor ei, dezvoltarea culturii şi artei 
poporului român. 

Întreg patrimoniul cultural românesc este fără îndoială o componentă a 
patrimoniului cultural-european, caracteristică rezultată din evoluţia sa istorică. 
În acest patrimoniu sunt înregistrate peste 20 milioane de bunuri mobile, 
păstrate în circa 700 de muzee şi colecţii şi 22.000 de monumente şi situri 
arhitectural-istorice, poziţionând ţara noastră între ţările cu o avuţie culturală 
medie. 

Reînfiinţarea după anul 1990 a Comisiei Monumentelor, desfiinţată în 
1977, a unor direcţii strict specializate (a muzeelor şi colecţiilor, monumentelor 
istorice, a spectacolelor şi artelor vizuale) a permis susţinerea unor activităţi de 
reinventariere şi de iniţiere a unor acţiuni de înfiinţare de noi instituţii muzeale. 

Reluarea legăturilor cu instituţii ale patrimoniului mondial UNESCO 
(ICOM, ICOMOS, ICCROM) a permis obţinerea unor fonduri pentru restaurări 
şi s-a realizat înscrierea de noi monumente pe lista UNESCO (complexul 
fortificat Biertan (Sibiu), bisericile cu fresce exterioare (Suceava), complexul 
arheologic Sarmisegetusa (Hunedoara). 

Turismul cultural românesc se poate axa pe următoarele componente: 

 Vestigii şi monumente arheologice - Pe teritoriul ţării noastre se 
găsesc vestigii care reprezintă cetăţile greceşti de pe litoral, cetăţi 
dacice, castre şi fortificaţii daco-romano, oraşe daco-romane. La nivel 
naţional există un număr de 130 localităţi unde se găsesc asemenea 
obiective culturale. Din acest total, un număr de 90 sunt considerate 
monumente de importanţă arhitectural-istorică. Doar un număr de 27 
au şi reale valenţe turistice: castrul roman al Legiunii a XIII-a Gemina - 
municipiul Alba Iulia (Alba), oraşul roman Potaissa, castrul roman 
Canabae - municipiul Turda (Cluj); ruinele oraşului roman, ale podului 
lui Traian, terme - municipiul Drobeta Turnu-Severin (Mehedinţi), 
Apulum şi ruinele unor edificii romane - municipiul Alba Iulia (Alba); 
vestigii ale oraşului antic Napoca- municipiul Cluj-Napoca (Cluj); oraşul 
antic greco-roman Tomis - Constanţa; monumentul Trophaeum Traiani 
- com.sat Adamclisi (Constanţa); colonia Ulpia Traiana Augusta şi 
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Dacica Sarmizegetusa - com.sat Sarmizegetusa (Hunedoara); comple-
xul de băi termale romane Germisara - com.sat Geoagiu (Hunedoara) 
ş.a.  

Pentru valorificarea şi promovarea acestor obiective valoroase au fost 
propuse şi câteva programe turistice: “Sud-vestul Transilvaniei - leagăn al 
latinităţii româneşti”, “Dobrogea - tărâm al istoriei şi civilizaţiei daco-romane”, 
“Vestigii daco-romane pe malurile Dunării”. 

 Monumente de arhitectură religioasă şi complexe monahale - 
cuprinde acele edificii care sunt reprezentative pentru un anumit cult 
religios, deţin relicve sfinte sau sunt cunoscute pentru întâmplări 
miraculoase. În România, peste 50% din întregul patrimoniu cultural 
este reprezentat de biserici şi aşezăminte monahale. Conform datelor 
oficiale puse la dispoziţie de Secretariatul de Stat pentru Culte, există 
335 de mănăstiri (1994). În localităţile României există peste 3000 de 
monumente istorice religioase, din care doar 300 sunt deosebit de 
valoroase şi au reale posibilităţi de a fi atrase în turism. Datele 
statistice existente la ora actuală nu ne oferă informaţii privind 
numărul turiştilor interesaţi de asemenea obiective. Acest turism s-a 
practicat şi în trecut, dar a luat o mai mare amploare după 1990. 
Printre aceste valori culturale care an de an cunosc afluenţa turiştilor 
pot fi menţionate: Catedrala “Reîntregirii” Alba Iulia (Alba); Mănăstirea 
Râmeţ (Alba); Mănăstirea Romano-Catolică “Maria Radna - Radna 
(Arad); Mănăstirea Curtea de Argeş (Argeş); Catedrala Episcopiei 
Ortodoxe (biserica cu lună) - Oradea; Mănăstirea Brâncoveanu-sat 
Sâmbăta de Sus, com. Voila (Braşov); Mitropolia Târgovişte şi 
Mănăstirea Dealul Târgoviştii (Dâmboviţa); Mănăstirile Tismana şi 
Polovragi (Gorj); Mănăstirea franciscană Şumuleu - Miercurea Ciuc 
(Harghita); Catedrala Mitropolitană - Iaşi; Mănăstirea Rohia - com. 
Rohia (Maramureş), apoi mănăstirile din judeţele Neamţ, Suceava, 
Vâlcea şi judeţul Ilfov ş.a. Numeroase programe turistice permit 
cunoaşterea acestor valori ale spiritualităţii româneşti: Turul bisericilor 
cu frescă exterioară din Moldova; “Cinci monumente istorice şi de artă 
feudală din Bucovina”, “Monumente de artă muntenească din Oltenia 
de Nord”, “Bisericile gotice din Transilvania”, “Bisericile de lemn din 
Maramureş”. Bogatul patrimoniu al aşezămintelor naţionale ar permite 
extinderea acestui tip de turism în toate ţinuturile româneşti şi care nu 
este suficient valorificat în plan turistic. 

 Valori etnoculturale şi muzee etnografice - Acest tip de turism are 
la bază elementele etnofolclorice româneşti, caracterizate prin origi-
nalitate şi varietate; etnografia populară românescă de astăzi se 
bazează pe păstrarea unui mare număr de obiceiuri, tradiţii legate de 
marile evenimente sociale din viaţa omului, a unor ocupaţii agricole şi 
a unor meşteşuguri tradiţionale. Procesul relativ mai lent de înnoire a 
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credinţelor şi tradiţiilor etnoculturale, predominanţa credinţei ortodoxe 
au contribuit la conservarea acestor valori în decursul timpului. Toate 
elementele etnoculturale (prelucrarea artistică a lemnului, a lutului, a 
lânii, a pielii, fierului, ţesăturile, cusăturile, broderiile, împletiturile din 
pai şi nuiele au un rol utilitar şi estetic. În cele aproape 80 de vetre 
etnofolclorice se manifestă forme şi moduri diferite de a se ridica 
casele, bisericile, de a înnobila gospodăriile şi portul, de a îndeplini 
riturile străvechi. Pentru turişti este interesant să se apropie de 
valorile etnoculturale româneşti autentice, prin care să cunoască şi să 
înţeleagă evoluţia socioeconomică, istorică şi artistică a poporului 
român. Printre zonele etnofolclorice mai deosebite care şi-au 
conservat foarte bine aproape întregul tezaur etnocultural, pot fi 
menţionate: Codru (Sălaj), Maramureş (Maramureş), Ţara Moţilor 
(Alba), Mărginimea Sibiului (Sibiu), Gorj (Gorj), Bucovina (Suceava) 
ş.a. Programele turistice etnoculturale pot fi diversificate foarte mult şi 
ele pot cuprinde: “Valori etnoculturale din Maramureş-Oaş”, “Arta 
tradiţională şi folclorul din Bucovina”, “Comori etnofolclorice din zona 
Muscel-Argeş”, “Tezaurul folcloric din Ţara Moţilor”, “Centre de olărit 
din Transilvania” ş.a. Multe din bunurile etnoculturale sunt păstrate în 
muzee etnografice care au rolul de a conserva şi pune în valoare 
elemente tradiţionale de excepţie. În România există 18 muzee 
etnografice în aer liber, care sunt şi cele mai vizitate de turişti şi un 
număr de peste 100 de muzee, secţii de profil, colecţii răspândite în 
toate judeţele ţării. Cele mai cunoscute sunt muzeele în aer liber din 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea secţiile etnografice din muzeele 
municipale şi judeţene, din Arad, Caransebeş, Miercurea Ciuc, Craiova, 
Satu Mare, Suceava şi unele colecţii săteşti renumite pentru valoarea şi 
calitatea exponatelor: Bran, Ciucea, Lupşa, Apold ş.a. 

Valorile culturale ale minorităţilor - se axează pe prezenţa în teritoriul 
românesc a unor bunuri culturale ctitorite de grupurile etnice existente. De-a 
lungul secolelor, stabilirea unor grupuri minoritare, venite din afara graniţelor, a 
determinat îmbogăţirea patrimoniului cultural românesc cu elemente noi. 
Principalele minorităţi naţionale din România deţin importante monumente 
culturale, religioase, muzee, case memoriale. Ministerul Culturii este în curs de 
elaborare a unui minuţios inventar al acestor monumente istorice. În momentul 
de faţă, există posibilitatea ca prin turism sau diferite programe turistice 
acestea să fie mai bine cunoscute şi valorificate: maghiari - Muzeul Etnografic 
Remetia (Alba), Muzeul Memorial “Ady Endre” (Oradea), Muzeul Judeţean din 
Miercurea Ciuc, Muzeul Municipiului Lugoj - secţia maghiară (Timiş)ş.a.; 
germani - Muzeul Sighişoara - secţia germană (Mureş), Muzeul Cristian 
(Braşov), Muzeul săsesc din Rupea, Muzeul Cisnădioara (Sibiu), Casa Lenau 
din Lenauheim (Timiş); evrei - Muzeul Comunităţii Evreieşti din România - 
Bucureşti; turci - Moscheea Esnaham Sultan (Mangalia), complexul 
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arhitectonic musulman (Babadag); armeni - mănăstirea Zamca (Suceava) ş.a. 
Acestora li se adaugă un număr impresionant de lăcaşe de cult, existente în 
oraşe, palate şi castele sau cetăţi ţărăneşti fortificate. Punerea în valoare a 
acestor bunuri culturale poate să contribuie la diversificarea activităţilor turistice 
şi a circuitelor şi excursiilor turistice. 

Pentru desfăşurarea turismului cultural, ţara noastră dispune de peste 
730 unităţi ce însumează 71.000 de locuri. Aceste structuri de primire sunt 
situate în Bucureşti, marile oraşe - reşedinţe de judeţ şi de-a lungul unor 
cunoscute trasee turistice. În acest total ponderea cea mai mare o deţin 
locurile în hoteluri (68,7%), campinguri şi moteluri (11,7%). 

În 1994, turismul cultural a cuprins circa 4,7 milioane de turişti, din care 
numai 0,6 milioane străini, realizându-se circa 8,7 milioane înnoptări (din care 
doar 14,2% pentru străini). Scăderea, faţă de 1989 este de peste 39% la 
numărul de turişti şi cu circa 36% la numărul de înnoptări. Aceeaşi tendinţă a 
continuat şi în ultimii doi ani. 

Ca urmare sunt necesare măsuri eficiente pentru revitalizarea turismului 
cultural, dintre care amintim: 

 restaurarea, consolidarea şi întreţinerea unui mare număr de obiec-
tive turistice cultural-istorice; 

 realizarea unor amenajări exterioare pentru vizitare (alei, drumuri de 
acces, spaţii de popas), modernizarea spaţiilor interioare (expozi-
ţionale); 

 structurile de primire şi alimentaţie publică trebuie să-şi îmbunătă-
ţească calitatea serviciilor şi să-şi sporească gradul de confort. Pentru 
unele obiective turistice mai puţin accesibile sau din mediul rural, pot 
fi amenajate campinguri (50-100 locuri) cu structuri de alimentaţie 
aferente sau poate fi extins sistemul de cazare la particulari; 

 ameliorarea posibilităţilor de transport aerian (noi rute şi aeroporturi), 
naval (pe Dunăre şi Marea Neagră), feroviar (transport rapid, de 
calitate), rutier (autostrăzi, şosele modernizate, cu indicatoare de 
localităţi cu monumente culturale); 

 modernizarea staţiilor PECO, service care să includă şi puncte de 
alimentaţie publică, comerţ specific; 

 realizarea unui catalog complet care să cuprindă toate manifestările 
culturale, religioase, folclorice din România; 

 programele turistice trebuie să fie astfel concepute încât obiectivele 
turistice, inedite să fie asociate cu posibilităţi de divertisment variat şi 
de calitate. Vizitarea unor sate cu valoare etnografică ar trebui să 
includă şi modalităţi pentru dezvoltarea unui comerţ specific, cu 
produse de artizanat. Lărgirea gamei de excursii tematice asigură 
cunoaşterea unor obiective culturale şi a unor monumente de istorie 
şi cultură a poporului român; 
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 promovarea - diversificarea formelor de promovare şi realizarea lor cu 
mijloace tehnice de calitate, crearea de centre culturale de informare, 
participarea la târgurile de turism şi cu programe culturale şi 
asocierea tuturor factorilor interesaţi în promovarea turismului (birouri 
de turism, ataşaţi culturali ai ambasadelor, asociaţii profesionale din 
turism); 

Integrarea europeană se poate realiza prin: 

 elaborarea de noi rute turistice cultural-europene şi promovarea lor la 
nivelul întregului continent; 

 crearea de premii europene pentru cele mai bune produse turistice 
culturale; 

 crearea unor competiţii europene între muzee, care să ofere un 
pachet complet de servicii turistice, în asociere cu prestatorii de 
servicii turistice. 

2.5. Turism de week-end 

Dezvoltarea societăţii omeneşti cuprinde interdependenţe între domenii, 
ramuri şi sectoare, intercondiţionări şi mutaţii cu ample reverberaţii în viaţa 
oamenilor. Paralel cu creşterea populaţiei Terrei, au loc schimbări în structura 
ocupaţiilor, într-un timp relativ scurt apărând noi profesii. Instruirea generală şi 
cea profesională se desfăşoară într-un timp mai îndelungat, uneori cu 
reprofilări, iar progresul tehnic pătrunde într-un număr din ce în ce mai mare de 
domenii. 

Oamenii sunt solicitaţi mai ales din punct de vedere psihic şi nervos, fac 
faţă greu la ritmului înnoirilor, iar recuperarea energiilor cheltuite se realizează 
în prezent în moduri diferite, în comparaţie cu odihna tradiţională, pasivă. 

Creşterea complexităţii muncii şi a gradului de urbanizare determină o 
refacere ritmică, săptămânală a forţelor, o reducere a efectelor nedorite ale 
stresului. 

Procesul de reducere a săptămânii de lucru are o evoluţie sinuoasă în 
lume, dar mai ales în Europa, cu reveniri şi efecte nedorite în unele cazuri, 
timpul liber disponibil devenind o problemă social-economică şi având 
determinări diferite de la o ţară la alta, de la un deceniu la altul. 

Practicarea turismului în timpul liber, de la sfârşitul săptămânii devine o 
preocupare importantă, care ia amploare în Europa anilor „60; ponderea celor 
care practică turismul de week-end creşte rapid în deceniul următor atingând 
cote deosebite în Austria (54,5%), Elveţia (50%), Franţa (40%) şi fosta RFG 
(33%). Datele de mai sus au în vedere, bineînţeles, populaţia urbană. 

În cazul marilor oraşe, au fost consemnate diferenţe destul de mari între 
ponderile celor care practicau turismul de week-end având reşedinţa în zonele 
centrale şi ale celor care locuiau la periferiile acestora (ex. Lyon, 34%, 
respectiv 17%). 
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Distanţele la care se deplasează turiştii la sfârşitul săptămânii, depind de 
numeroşi factori cum sunt: durata timpului liber, gradul de atractivitate a zonei 
înconjurătoare, mijloacele de transport, calitatea căilor de acces, mărimea 
centrelor urbane emitente, densitatea şi tipul amenajărilor şi dotărilor turistice, 
tradiţiile locale etc. 

Astfel, în Belgia deceniului opt, deplasările la sfârşitul săptămânii, aveau 
loc mai ales în zona preorăşenească (la circa 50 km), în fosta RFG până la 90 
km, în fosta Iugoslavie la 30 km, în Marea Britanie la circa 55 km, iar în Austria 
la circa 110 km

1
 . 

În prezent, pe măsură ce gradul de mobilitate a crescut, zona preorăşe-
nească poate avea o rază ce poate fi parcursă într-o oră şi jumătate cu auto-
mobilul (150-200 km), variind în funcţie de numeroşi factori dintre cei amintiţi şi 
nu numai. 

Destinaţiile cele mai frecventate la sfârşitul săptămânii, sunt zonele 
împădurite, cele cuprinzând oglinzile de apă, peisajele naturale nepoluate, 
văile râurilor, acumulările artificiale de apă, zonele montane şi cele cuprinzând 
obiective turistice de natură cultural-istorică. O parte din acestea sunt dotate şi 
amenajate pentru practicarea sporturilor nautice, altele cuprind terenuri pentru 
corturi, bungalouri şi caravane, parcaje, servicii de salvamar şi sanitare. Cea 
mai mare parte dintre acestea oferă condiţii pentru plimbări de agrement, 
activităţi de club, spectacole în aer liber şi practicarea diferitelor sporturi 
(terestre). 

În ultimele două decenii, turismul de week-end devine, într-o măsură din 
ce în ce mai mare, coparticipativ (drumeţii, activităţii în aer liber), extinzându-se 
în toate anotimpurile. 

Durata excursiilor de week-end variază între o jumătate de zi şi două 
zile, în funcţie de mărimea centrului urban, atractivitatea zonelor înconju-
rătoare, disponibilul bănesc, timpul liber etc. 

Ca amploare, până în 1989, turismul de week-end cuprinde peste 80% 
din totalul turiştilor. După această dată, ponderea numărului de turişti scade 
vertiginos, având ca efect imediat o diminuare drastică a gradului de ocupare a 
spaţiilor de cazare din staţiunile turistice. 

Fenomenul poate fi explicat atât prin reducerea continuă a veniturilor, 
deci a disponibilului bănesc pentru turism, a creşterii preţurilor la combustibili şi 
a transportului, cât şi prin practicarea unei a doua profesii în oraşe, dar mai 
ales prin folosirea acestui timp liber de la sfârşitul săptămânii, pentru 
efectuarea lucrărilor agricole pe loturile de pământ primite în proprietate în 
urma noilor reglementări. 

Principalele motivaţii ale turismului de week-end sunt următoarele: 

 odihnă şi recreere; 

                                                           
1
 Petre Baron; Stere Popa - Economia şi organizarea activităţii de turism în R.S. 
România, ASCP, Bucureşti, 1987. 
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 distracţie, divertisment; 

 vizitarea unor locuri noi, a unor obiective turistice; 

 vizitarea unor muzee, expoziţii; 

 grupul de excursionişti, ca mediu de identificare a personalităţii 
individuale etc. 

Factorii de care depinde evoluţia turismului de week-end se pot clasifica 
astfel: 

 Factori determinanţi: creşterea gradului de complexitate a muncii; 
timpul liber săptămânal; creşterea gradului şi vârstei de urbanizare şi, 
implicit, a stresului şi poluării; 

 Factori de influenţă: dezvoltarea infrastructurii generale şi a celei 
turistice; dezvoltarea industriei serviciilor care să degreveze timpul 
femeilor în gospodărie; creşterea veniturilor şi deci a disponibilului 
pentru turism; diversificarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale 
turistice; îmbunătăţirea raportului preţ-calitatea serviciilor etc.; 

 Factori de frânare relativă: consumarea celei mai mari părţi a 
timpului liber a celor de curând veniţi în oraşe (şi care au reintrat în 
posesia pământului) pentru lucrări agricole sau pentru a doua profesie 
(pentru sporirea veniturilor necesare familiei); preţul prohibitiv al unor 
servicii turistice; slaba calitate a serviciilor turistice oferite; slaba 
informare în legătură cu oferta turistică detaliată pentru sfârşitul 
săptămânii. 

Preferinţele în turismul de week-end, în general, desemnează atitudini 
selective, opţiuni ale indivizilor în raport cu ceva anume, un act în virtutea 
căruia oamenii se orientează cu predilecţie spre anumite sectoare ale realităţii 
sau domenii de preocupări, de care de simt atraşi în mod selectiv. 

Alegerea are loc deci în virtutea unei motivaţii şi poate fi condiţionată 
de tradiţie, cultură, habitat şi informaţie. 

Preferinţele în turismul de week-end, ca atitudine selectivă, constituie 
relaţia individului cu lumea înconjurătoare, starea naturală şi mintală, organi-
zată prin experienţă, exercitând o influenţă directă şi dinamică asupra răspun-
sului individual la situaţiile cu care este pus în relaţie, cu care se confruntă. 

Atitudinea dispune de o componentă incitativ-orientativă şi selectiv-
evolutivă şi de o componentă efectorie deci pregnant operaţională. 

Cercetările efectuate în acest sens relevă optiunile şi preferinţele atât în 
turismul efectiv, cât şi în cererea potenţială. În general, opţiunile şi preferinţele 
sunt diferite în funcţie de tradiţia turistică, apropierea zonelor de interes turistic, 
mărimea centrelor urbane şi vârsta de urbanizare şi se referă la: forma de 
turism, formele de cazare şi tipurile de unităţi de alimentaţie publică, formele de 
agrement, structura programelor de excursie etc. 

În condiţiile actuale, distanţa de deplasare scade continuu, iar zonele 
periurbane sunt puţin amenajate. În acelaşi timp, se impune asigurarea unor 
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forme complementare de cazare, cu tarife accesibile, terenuri pentru campare 
şi extinderea reţelelor de cazare ale agroturismului. 

Pentru agrement, în călătoriile scurte efectuate la sfârşitul săptămânii 
sunt preferate plimbările, practicarea unor sporturi în aer liber, vizitarea unor 
obiective de interes turistic (muzee, expoziţii, monumente istorice, de artă şi 
arhitectonice, a parcurilor naţionale şi grădinile botanice), pescuit, competiţii 
sportive, automobilism, discoteci şi spectacole în aer liber, cluburi etc. 

Se impun măsuri privind modernizarea drumurilor şi a spaţiilor de 
parcare, întreţinerea cabanelor şi a vilelor, care împreună cu popasurile 
(căsuţe) trebuie să răspundă cererii unor segmente de piaţă cu venituri 
modeste. 

2.6. Turism de afaceri şi congrese 

Conceptul de turism de afaceri şi congrese se referă la acea activitate 
turistică legată de participarea la reuniuni de genul congrese, conferinţe, simpo-
zioane, târguri, expoziţii ş.a., precum şi serviciile aferente desfăşurării acestora. 

Printre elementele care au impus integrarea unor astfel de manifestări în 
ceea ce numim turism, sunt de menţionat, utilizarea de către participanţi a 
structurilor turistice (de primire, alimentaţie); folosirea de către aceştia a unei 
părţi din timpul lor pentru destindere, agrement; dezvoltarea unor programe 
speciale pentru însoţitorii participanţilor la aceste reuniuni etc. 

Apariţia şi dezvoltarea turismului de afaceri şi congrese este legată de 
dezvoltarea economică de după cel de-al doilea război mondial, ca factor de 
stimulare a cererii turistice, în general. 

În prezent, turismul de afaceri şi congrese a devenit o componentă ce 
tinde să-şi mărească proporţiile şi să participe cu rezultate economice tot mai 
însemnate în cadrul multor economii naţionale. 

Luarea în considerare a turismului de afaceri şi congrese ca o nouă 
formă de turism, viabilă în viitor, se impune dintr-o serie de motive: 

 încasările pe turist/zi sunt superioare tuturor celorlalte forme de 
turism, ceea ce înseamnă că reprezintă o cale importantă de dezvol-
tare intensivă a turismului; 

 folosirea mai eficientă a bazei materiale turistice, deoarece multe 
reuniuni se ţin în perioadele mai puţin propice turismului de masă; 

 această formă de turism se caracterizează printr-un grad ridicat de 
certitudine, datorită rezervărilor făcute cu câteva luni înaintea acţiunii 
şi rar se întâmplă ca acestea să fie anulate în ultimele momente; 

 segmentul de clientelă caracteristic reuniunilor internaţionale şi lumii 
afacerilor cunoaşte un spectru foarte larg de profesii şi preocupări, 
dar include în cea mai mare parte a cazurilor, persoane cu pregătire 
superioară deci cu posibilităţi financiare mari şi, ca urmare, cu 
exigenţe ridicate. 
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 turismul de afaceri şi congrese, realizează promovarea unor centre 
urbane şi a unor staţiuni turistice, pe piaţa turistică externă, 
impunându-le atenţiei tuturor categoriilor de turişti din diferite ţări şi 
din ţara de reşedinţă. 

Oferta pentru turismul de afaceri şi congrese este mai concentrată decât 
cea pentru alte forme de turism. Localizarea ei este diferită de localizarea 
acestora, la fel ca şi în cazul cererii. 

Datorită particularităţilor sale, această formă de turism presupune o 
ofertă constituită din următoarele grupe de elemente: 

 structuri de primire şi de alimentaţie de confort superior; 

 săli (auditorium) cu capacităţi şi dotări adecvate (mobilier, sonorizare, 
aparatură etc.); 

 instalaţii de traducere simultană; 

 mijloace de transport de confort superior; 

 dotări de divertisment şi agrement; 

 organizări de programe culturale, muzicale etc.; 

 telecomunicaţii, presă etc.; 

 oferte de agrement în spaţiul intravilan şi în extravilan. 
În ţara noastră, Municipiul Bucureşti este principalul centru polarizator 

pentru desfăşurarea turismului de afaceri şi congrese. 
Alte săli dotate pentru desfăşurarea acestei forme de turism sunt la: 

 Centrul de Conferinţe Snagov, care se află la 40 km de Bucureşti, 
într-o zonă de agrement bine cunoscută şi care pune la dispoziţia 
celor interesaţi: Sala Mare (180-300 de locuri), Sala Mică (50 de 
locuri), Salonul Verde (25 de locuri) şi 5 săli de diverse capacităţi; 

 Romexpo - societate care organizează şi patronează târguri locale şi 
internaţionale şi care are în componenţă: Sala de conferinţe poliva-
lentă (600-2000 de perosane), Sala Palatului (inaugurată în 1960), 
Sala Mare cu 4060 de locuri, precum şi un nou complex de conferinţe 
şi congrese cu 5000 de locuri. 

În reţeaua de turism din Bucureşti, există unele dotări mai mult sau mai 
puţin adecvate pentru turismul de afaceri şi congrese: 

 Hotelul Intercontinental dispune de Sala Rondă (250-500 de locuri), 
sala Intim (20-40 de locuri), sala Hora (60-130 de locuri). 

 Hotelul Bucureşti pune la dispoziţia celor interesaţi sala Polivalentă 
(100-400 de locuri), 3 săli multifuncţionale (16-30 de locuri). 

 Complexul hotelier Parc-Turist care cuprinde săli destinate reuniunilor 
(30-500 de locuri), cu posibilitatea organizării a 2-5 acţiuni distincte în 
acelaşi timp. 

 Hotelul Dorobanţi: 1 sală de 25 locuri, 1 sală de 80 locuri, 1 sală de 
125 locuri. 
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După 1990, piaţa reuniunilor şi congreselor, a simpozioanelor s-a 
dezvoltat mult. Multe acţiuni s-au desfăşurat în structurile reţelei de turism din 
staţiunile balneoclimaterice sau din oraşele mari ale ţării şi anume: 

 Sinaia: 
- Cazinoul - stabiliment construit în 1911 cu spaţii specializate: Sala Mare 

(370 de locuri), 2 săli mici de reuniuni (40-70 de locuri), 2 cabinete de 
lucru (10-15 de locuri), Sala Oglinzilor pentru recepţii (300-500 de locuri); 

- Castelul Peleş, Pelişor, Foişor; 
- Hotelurile Palace şi Caraiman. 

 Poiana Braşov: 
- Complexul Favorit (sală polivalentă); 
- Hotelul Sporturilor (2 săli de 50-70 de locuri); 
- Hotelul Piatra Mare (1 sală de 30 - 60 de locuri); 

 Mamaia: 
- Hotelurile Rex şi Bucureşti (40-150 de locuri); 
- Hotelurile Lido şi Parc (150-250 de locuri); 
- Hotelurile Savoy şi Ambasador (30-70 de locuri). 

Intensificarea activităţii turismului de afaceri şi congrese - formă a turis-
mului internaţional cu dezvoltare rapidă pe plan mondial - este indispensabilă 
dezvoltării turismului ţării noastre. 

Dintre cele mai interesante propuneri de dezvoltare şi îmbunătăţire 
calitativă a ofertei pentru turismul de afaceri şi congrese pentru promovarea pe 
piaţa turistică internă şi internaţională a ofertei turistice româneşti în acest 
domeniu, au fost reţinute următoarele: 

 organizarea, în ţara noastră, a unui număr sporit de reuniuni inter-
naţionale sub egida ONU; 

 reluarea colaborărilor cu cele mai importante organizaţii, asociaţii şi 
societăţi internaţionale; 

 înfiinţarea unui organ asociativ naţional afiliat la organizaţii similare 
din alte ţări; 

 integrarea României, a manifestărilor naţionale, în sistemele de 
reuniuni care au loc pe plan internaţional, cu periodicitate stabilă; 

 prezentarea ofertei româneşti pe piaţa externă pentru alegerea 
României ca gazdă a unor reuniuni de amploare; 

 crearea unui personal operativ instruit special pentru reuniunile 
internaţionale; 

 editarea unui material special, tip album, pentru străinătate, cuprin-
zând oferta românească specifică şi distribuirea acestuia la forurile 
internaţionale organizatoare de reuniuni internaţionale; 

Dezvoltarea turismului de afaceri şi reuniuni presupune alinierea la 
tendinţele manifestate pe plan mondial în organizarea şi desfăşurarea acestor 
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activităţi, dar şi existenţa unei note de originalitate legată de specificul 
românesc. 

Astfel, în afara propunerilor de mai sus, trebuie acordată o atenţie sporită 
infrastructurii, selectării bazei de cazare din principalele hoteluri din Bucureşti 
şi ridicării confortului acestora, îmbunătăţirii calitative a structurilor de 
alimentaţie şi realizării de meniuri adecvate, pregătite şi servite corespunzător, 
amenajarea de spaţii cu dotări specifice. 

Activitatea de reuniuni internaţionale poate cunoaşte în viitor o dezvol-
tare puternică, fiind astfel impulsionat turismul internaţional de ansamblu. 
Efectele economice ce ar decurge din creşterea numărului de reuniuni şi a 
numărului de participanţi străini ar putea fi însemnate, mai ales în condiţiile în 
care se au în vedere domeniile care implică participarea la astfel de manifestări 
a unor categorii de persoane cu venituri ridicate. 

În foarte scurt timp, specificitatea celor două subforme, prin amploarea 
căpătată în ultimii ani, va determina analize separate, ca forme distincte de 
turism, ce se adresează unor segmente distincte de piaţă. 

2.7. Turism deltaic 

Delta Dunării se remarcă prin originalitatea sa peisagistică, morfohidro-
grafică şi faunistică (paradis al păsărilor şi peştilor), fiind un unicat european 
atât sub aspect ecologic, cât şi al modului de habitat în mediul deltaic şi turistic, 
una dintre cele mai reprezentative şi valoroase zone din ţară. 

Reţeaua densă de canale, gârle, bălţi şi lacuri se alătură pădurilor-galerii 
de salcii şi plop negru şi întinselor stufării, iar grindurilor de nisip le sunt 
specifice pădurile de stejar termofil şi peisajul arid exotic; litoralul deltaic este 
însoţit de întinse plaje la Sulina, Sfântu Gheorghe şi Portiţa. Fauna ornito-
logică, piscicolă şi de mamifere de uscat completează resursele naturale şi 
peisajul deltaic.  

Potenţialul turistic divers şi original favorizează dezvoltarea mai multor 
forme de turism: itinerant, cu excursii de 1/2 - 2 zile (cel precumpănitor), sejur 
de 2 - 7 zile, turism specializat (ştiinţific, vânătoare şi pescuit sportiv), sejur în 
satele deltaice, cură heliomarină, turism pentru tineret (excursii de 1-2 zile, 
sejur-itinerant de 5 - 6 zile pe ponton). 

Prin declararea Deltei ca Rezervaţie a Biosferei (Legea nr. 82/1994), 
turismul (ca şi celelalte activităţi economice tradiţionale) se desfăşoară în mod 
dirijat, pe şapte trasee dintre cele mai spectaculoase şi în locuri special 
amenajate sau care exclud zonele tampon, de reconstrucţie ecologică şi mai 
ales cele de strictă protejare. Deci s-au creat condiţii pentru practicarea 
ecoturismului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 

În acest context, turismul social se poate adresa tuturor categoriilor de 
populaţie cu venituri reduse şi mai ales tineretului şi vârstei a treia. Pentru 
turismul de tineret prioritare sunt excursiile, sejurul-itinerant cu pontonul şi 
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practicarea sporturilor de agrement. Desigur, aceste forme de turism, ca şi cel 
ştiinţific, pescuitul sportiv se adresează şi celorlalţi turişti dornici de natură. 
Toate categoriile de turişti, mai puţin vârsta a treia, pot practica cura 
heliomarină şi programele combinate: mare-deltă, respectiv, cură heliomarină, 
excursii sau pescuit sportiv. 

În continuare prezentăm câteva propuneri privind dezvoltarea turismului 
în deltă, pentru categoriile de turişti amintite: 

1. Deoarece spaţiile hoteliere din deltă sunt greu accesibile din cauza 
tarifelor mari, la care se adaugă şi costurile ridicate ale transportului, propunem 
amenajarea unor structuri de primire uşoare, sezoniere, precum şi a unor 
platforme de campare, ca de exemplu: 

 modernizarea campingului de la Crişan-Sat, cu precădere prin reali-
zarea dotărilor tehnoedilitare; 

 construirea unui camping (250 de locuri) în bungalouri cu amenajările 
aferente pe plaja de la Sulina, pe locul vechiului amplasament; pentru 
început este necesară amenajarea unei platforme de campare, cu 
utilităţile necesare şi restabilirea transportului cu minicarul între 
hotelul Sulina şi plajă; 

 amenajarea unei platforme de campare şi apoi a unui camping sau sat 
de vacanţă cu 300 de locuri în căsuţe şi bungalouri la Sfântu Gheorghe; 
asigurarea transportului cu un minicar între camping şi plajă. Existenţa 
curentului electric permite realizarea tuturor utilităţilor (apă, canalizare, 
staţii de epurare); 

 modernizarea campingului de la Portiţa, prin realizarea cu precădere a 
utilităţilor: apă, instalaţii sanitare, lumină electrică; 

 realizarea unor platforme de campare în punctele de interes turistic şi 
de concentrare a turismului individual atât lângă complexul Lebăda 
(vis-à-vis, peste braţul Dunărea Veche), cât şi pe traseul turistic Mila 
36 - Can. Şontea - Can. Olguţa - Mila 23, respectiv Balta Voncova, 
Băclămeştii Mari, Olguţa, pe Canalele Litcov şi Iacob. 

Toate aceste amenajări necesită investiţii mai reduse, ceea ce concordă 
cu sezonalitatea pronunţată, caracteristică turismului deltaic şi conduc, 
totodată, şi la organizarea turismului individual în Delta Dunării. 

2. Sejurul în fermele agroturistice din deltă constituie o altă şansă pentru 
turismul social, dar şi pentru locuitorii din satele respective, aceştia putând 
acumula venituri suplimentare. Este vorba de Crişan (circa 80-100 de locuitori), 
Mila 23 (20-25 de locuitori), Sfântu Gheorghe (200 de locuitori), Chilia Veche 
(20 de locuitori).  

Menţionăm că, deşi aceste spaţii nu sunt omologate, în fiecare localitate 
sunt cazaţi turişti în sezonul estival sau de pescuit sportiv, remarcându-se 
procesul de fidelizare a clientelei. Spre exemplu, anual, la Sfântu Gheorghe 
sunt cazaţi circa 3000-5000 de turişti, iar la Crişan aproximativ 200-300 de 
persoane. 
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Până în prezent ANTREC nu a creat o filială la Tulcea şi astfel, agrotu-
rismul deltaic nu este organizat oficial. 

De aceea considerăm necesare măsuri pe plan local şi judeţean de 
organizare şi promovare a acestei forme de turism prin înfiinţarea Asociaţiei 
Săteşti de Turism Rural la nivel de localitate şi a unei Asociaţii de Turism Rural 
în Deltă, la nivel zonal. Desigur şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării poate să contribuie în acest sens, mai ales că dirijează activitatea 
generală de turism în spaţiul deltaic. Un al doilea pas trebuie făcut prin 
trecerea la amenajarea spaţiilor de cazare pentru turism şi clasificarea 
pensiunilor şi a fermelor agroturistice. 

Urmează organizarea propriu-zisă: crearea unui birou de informaţii - 
dispecerat, inscripţionarea (semnalizarea) fermelor şi pensiunilor, amenajarea 
la fiecare debarcader a unui panou cu schiţa localităţii şi dispersia gospodăriilor 
de închiriat. Alături de crearea unor dotări tehnico-edilitare, comerciale, 
sanitare, culturale, se impune şi promovarea internă şi internaţională a 
gospodăriilor şi a localităţilor ca "sate turistice" prin realizarea unui catalog 
propriu publicat în 2-3 limbi străine. Promovarea se poate face şi prin agenţiile 
de turism din Tulcea, judeţ sau din ţară.Este de menţionat că sejurul într-o 
fermă agroturistică este mult mai avantajos faţă de cel hotelier; 

3. Pentru a face accesibilă Delta Dunării categoriilor de turişti vizaţi în 
studiul nostru, sunt necesare şi facilităţi pentru transportul la destinaţiile 
solicitate din interiorul Deltei. În acest scop se poate iniţia şi promova un 
proiect de HG pentru reducerea cu 25-30% a transportului pe navele SNC 
NAVROM pentru turiştii care posedă bilete de odihnă în Delta Dunării şi se 
deplasează individual; 

4. Promovarea în turism a Deltei Dunării, ca Rezervaţie a Biosferei, cu 
oferta, facilităţile şi rigorile care decurg din Legea nr. 82/1994 se poate realiza 
în mod unitar, de către ARBAD, cu sprijinul financiar şi al agenţiilor de turism 
care operează în Deltă. Până în prezent, promovarea în ansamblu a Deltei 
Dunării a fost făcută de Ministerul Turismului, restul agenţilor limitându-se a-şi 
prezenta numai oferta proprie (ATBAD, MITOKIS, EURODELTA). 



3. STRUCTURI TURISTICE 

 

3.1. Structuri turistice de primire 

Între anii 1975-1996 numărul locurilor de cazare au evoluat oscilant în 
funcţie de realizarea unor noi investiţii şi scoaterea din circuitul turistic a unor 
capacităţi.  

Între 1975 şi 1989, în structurile de primire ale turismului românesc, 
numărul locurilor de cazare au crescut de la 279,4 mii la 360,9 mii deci cu circa 
29,2%, într-un ritm mediu anual de 2,2%. 

Din 1989 şi până în prezent, numărul locurilor de cazare a scăzut de la 
360,9 mii la 288,6 mii deci cu 20,1%, cu un ritm mediu anual de circa 
3,3%.(vezi tabelul 1) 

Pe principalele forme de cazare, evoluţia în cele peste două decenii 
prezintă următoarele particularităţi: 

- numărul locurilor de cazare în hoteluri creşte cu circa 36%, ponderea 
acestora în totalul locurilor de cazare sporind de la 43,2% la 56,9%; 

- numărul locurilor în hanuri scade de circa 2 ori; 
- numărul locurilor în vile se reduce de peste două ori, ponderea acestora în 

total scăzând de la 21% la 8,3%; 
- numărul locurilor în cabane ajunge la circa 27%; 
- numărul locurilor în campinguri scade cu circa 27%, ponderea acestora în 

total înregistrând o scădere de la 16%, la 11,4%; 
- în fine, numărul locurilor de cazare la particulari scade la zero în sectorul 

organizat - până în 1991, iar din 1993, apar pensiunile în agroturism, o 
dată cu organizarea ANTREC. 

 
Tabelul 1 - Evoluţia capacităţilor de cazare din România 

în perioada 1975 - 1996 

Tipuri de 
unităţi 

1975 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total unităţi,  
din care: 

 
279.405 

 
301.519 

 
347.520 

 
360.963 

 
353.236 

 
314.296 

 
302.533 

 
293.036 

 
292.479 

 
289.539 

 
288.656 

- Hoteluri 120.785 134.037 161.497 168.895 167.979 166.268 164.829 165.028 164.721 163.828 164.303 

- Moteluri 2.644 - - - - 1.810 2.492 5.402 6.776 6.501 5.875 

- Hanuri 1.463 4.778 7.467 8.013 8.036 3.772 4.776 1.593 917 908 702 

- Vile 58.650 57.703 48.287 49.009 46.757 42.268 38.554 31.266 27.318 25.064 23.951 

- Cabane 10.550 10.980 12.574 12.325 12.430 13.167 9.412 8.145 8.726 8.218 7.732 

- Campinguri 44.845 57.337 53.364 47.212 46.473 35.981 32.649 36.698 26.402 26.996 32.857 

- Tabere şi  
 colonii 

2.308 670 40.690 53.901 50.915 50.770 47.285 44.665 45.668 44.678 44.075 

- Cazare  
 particulari 

38.160 36.014 23.641 21.608 20.646 110 - - - - - 

- Pensiuni - - - - - 150 - 239 748 1.117 1.447 
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Tipuri de 
unităţi 

1975 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

- Sate de  
 vacanţă 

- - - - - - - - 38 32 73 

- Bungalouri - - - - - - - - 5.183 5.552 7.694 

- Căsuţe - - - - - - - - 5.982 6.645 - 

Sursa: Anuarele statistice ale Ministerului Turismului. 

 
Graficul 1 - Structura capacităţilor de cazare în 1996 
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Graficul 2 - Evoluţia circulaţiei turistice în România 
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Graficul 3 - Evoluţia circulaţiei turistice în Bucureşti 
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În general, s-a redus numărul locurilor de cazare destinate segmentelor 

de piaţă cu venituri modeste, tineretului şi automobiliştilor, locuinţe în hoteluri şi 
moteluri, al căror număr s-a majorat, neacoperind cererea specifică. 

La nivelul municipiului Bucureşti, involuţia este similară. 
Numărul total de locuri de cazare creşte până în 1984 cu 964 de locuri 

deci cu 7,8% şi apoi scade până în 1995 cu 4817 de locuri, deci cu 44,6%. 
Numărul locurilor în hoteluri creşte până în 1989 cu 22,4% apoi scade 

până în 1995 cu 35,8% (ajungând la 7847 de locuri, din 12217 câte erau în 
1989). 

 
Tabelul 2 - Evoluţia capacităţilor de cazare din Bucureşti  

între anii 1981 şi 1995 

Anul Total Hotel 
Motel/ 
Han 

Popas Tabere 
Cazare 
cetă- 
ţeni 

Vile 
Pen-
siuni 

1981 12303 9978 77 475 1647 126 - - 

1982 12007 9889 88 438 1500 92 - - 

1983 13152 10681 136 458 1397 21 - - 

1984 13267 10677 147 625 890 12 - - 

1985 13184 10738 89 625 890 10 - - 

1986 12366 10831 70 490 - 14 198 - 

1987 12239 10888 70 325 - 4 218 - 

1988 12581 11870 70 425 - 4 212 - 
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Anul Total Hotel 
Motel/ 
Han 

Popas Tabere 
Cazare 
cetă- 
ţeni 

Vile 
Pen-
siuni 

1989 12928 12217 70 425 - 4 212 - 

1990 12826 11087 20 509 700 - 510 - 

1991 10006 9102 103 327 114 - 360 - 

1992 10190 9711 130 110 - - 239 - 

1993 9133 8503 51 110 - - 446 - 

1994 8588 7930 119 20 - - 444 75 

1995 8459 7847 50 46 - - 444 72 

Sursa: Anuarele statistice ale Ministerul Turismului. 

 
Ponderea locurilor din hoteluri în totalul locurilor de cazare din capitală 

creşte de la 81% în 1981 la 92,8% în 1995, ca efect al reducerii de locuri în 
popasuri, tabere şi cazare la cetăţeni. 

Gradul de ocupare a spaţiilor de cazare scade continuu mai ales din 
1989 încoace, atingând cote alarmante şi deci reducând posibilităţile de 
modernizare continuă a celei mai mari părţi a acestei baze tehnico-materiale 
turistice, în numeroase cazuri, acestea fiind sub limita de întreţinere decentă. 

 

 
Graficul 4 - Evoluţia capacităţii de cazare  

în România 
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Graficul 5 - Evoluţia capacităţii de cazare 
în Bucureşti 
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Graficul 6 - Gradul de ocupare a spaţiilor  
de cazare 
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Între 1975 şi 1996, diferitele forme de cazare au fost încadrate diferit în 

anumite categorii statistice, îngreunând urmărirea evoluţiei acestora într-o 
măsură oarecare. Aceste oscilaţii sunt înregistrate anual, astfel încât gradul de 
ocupare să poată fi urmărit totuşi.(vezi tabelul 3) 
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Gradul de ocupare a hotelurilor şi motelurilor se menţine peste 60% 
până în 1989, după această dată diminuându-se continuu până la 44,6% în 
cazul hotelurilor şi la 21,3% al motelurilor. 

Hanurile turistice ating un grad maxim de ocupare în 1980, apoi acesta 
scade în 1985; are loc o creştere uşoară până în 1989, după care scăderea 
este drastică până la 9,0% în 1996. 

Aproximativ aceleaşi cote le ating şi celelalte forme de cazare, cu ex-
cepţia căsuţelor turistice şi, parţial, a unor unităţi ale agroturismului. 

 
Tabelul 3 - Gradul de ocupare a spaţiilor de cazare 

       -% - 
Tipuri de unităţi 1975 1980 1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Total unităţi, din care: 76,9 72,0 62,3 67,2 57,8 49,8 46,7 43,1 43,7 45,0 40,7 

- Hoteluri 81,2 - - - - - - - - 49,2 44,6 

- Hoteluri şi moteluri - 80,3 69,5 73,0 65,8 55,9 50,6 47,1 46,8 - - 

- Moteluri 52,5 - - - - - - - - 22,7 21,3 

- Hanuri 46,6 63,7 40,6 53,5 46,6 30,1 22,9 17,0 24,7 11,6 9,0 

- Vile si bungalouri - 78,2 58,0 57,7 46,4 40,5 40,4 36,9 45,8 - - 

- Vile 85,2 - - - - - - - - 45,0 40,2 

- Bungalowuri 77,6 - - - - - - - - 61,6 41,2 

- Cabane 33,1 35,0 28,5 39,6 28,9 19,3 15,5 14,6 18,4 21,2 17,4 

- Pensiuni - - - - - - - - - 15,3 16,6 

- Campinguri şi căsuţe 66,2 - - 61,4 46,5 25,3 25,0 25,7 27,1 - - 

- Tabere si colonii - 63,8 66,2 84,5 73,2 54,8 54,3 42,6 38,9 41,3 41,5 

Ferme agroturistice - - - -  - - - - 12,4 13,1 

Căsuţe turistice - 70,4 63,2 - - - - - - 59,3 39,2 

Campinguri - 64,8 58,1 - - - - - - 24,5 19,4 

Sate de vacanţă - - - - - - - - - 20,2 22,0 

Sursa: Anuarele statistice ale Ministerului Turismului. 

 
3.2. Reţeaua de alimentaţie publică 
Numeroasele tipuri de unităţi de alimentaţie pentru turism existente în 

ţara noastră au fost grupate în lucrarea de faţă în patru categorii şi anume: 

 restaurante: în care sunt incluse restaurantele clasice, cele cu spe-
cific, grădinile de vară, cramele, rotiseriile, braseriile etc.; 

 baruri: cuprinzând barurile de zi, bufetele, barurile de noapte, 
discotecile, cafenelele, ceainăriile etc.; 

 cofetării - patiserii; 

 fast-food-uri, care includ autoserviri şi pizzerii. 
Din cele 2750 de unităţi de alimentaţie pentru turism existente la finele 

anului 1996 în ţara noastră sunt utilizabile un număr de 494.381 de locuri la 
mese, dintre care: 

 circa 66,0% sunt situate în saloane; 

 circa 12,6% pe terase acoperite; 
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 circa 21,4% pe terase neacoperite şi în grădini de vară. (vezi tabelul 
4). 

Raportul dintre capacitatea de cazare şi cea de alimentaţie pentru turism 
este de 1/1,7 la nivelul totalului locurilor, iar la nivelul locurilor în saloane de 
1/1,13. 

Raportul este acoperitor, în medie, ţinând seama de faptul că sezonul 
rece în care terasele acoperite nu pot fi utilizate este foarte scurt (circa 4 luni), 
în acest caz raportul devenind de cca. 1/1,34. 

În actualul grad de ocupare a bazei de cazare, raportul dintre locurile de 
alimentaţie şi cele de cazare este suficient. 

 
Tabelul 4 - Structura reţelei de alimentaţie publică în 1996 

Tipuri de 
unităţi 

 Din care: 

Număr 
unităţi 

Număr 
locuri 

Saloane 
Terase 

acoperite 
Terase 

neacoperite 
Grădini 

nr. % nr. % nr. % nr. % 

Restaurant 1238 375425 247361 65,9 46828 12,5 60889 16,2 20347 5,4 

Bufet, bar 1277 93637 60186 64,3 12735 13,6 19402 20,7 1314 1,4 

Cofetărie 
Patiserie 

 
159 

 
11503 

 
7377 

 
64,1 

 
1766 

 
15,4 

 
2090 

 
18,2 

 
270 

 
2,3 

Fast - food 76 13816 11359 82,2 932 6,8 1222 8,8 303 2,2 

Total 2750 494381 326283 66,0 62261 12,6 83603 16,9 22234 4,5 

Sursa: Anuarul Statistic al Ministerului Turismului. 

 

3.3. Agrementul 

Circumscris sferei serviciilor (sectorul terţiar), agrementul, ca prestaţie, 
satisface anumite nevoi sociale, antrenând resurse umane, naturale şi tehnice

1
 

. Ca parte a produsului turistic, agrementul vine în întâmpinarea cererii 
clientelei turistice interne şi internaţionale într-un grad de adecvare cât mai 
apropiat nivelului acesteia, ca volum, structură, nivel de diversificare, grad de 
satisfacţie obţinut în timpul liber. 

Agrementul menţine, în general, produsul turistic pe o coordonată opti-
mă, armonizează relaţiile dintre cererea şi oferta turistică, satisfăcând o multi-
tudine de motivaţii umane. Devine un indicator cantitativ şi calitativ al fenome-
nului turistic, paralel cu calitatea de factor de dezvoltare a însuşi turismului. 

Deşi eterogen şi dinamic, cu o multitudine de forme particulare, agre-
mentul poate fi cuprins în clase şi categorii, în funcţie de mai multe criterii. 

Spaţiu de desfăşurare: închis (club, hotel, teatru, cinema, disco etc,); în 
aer liber (grădini publice, parcuri de distracţii, spaţii periurbane amenajate, 
stadioane etc.); 

                                                           
1
 Mihai Botez - Teoria şi practica amenajării turistice, Ed. Academiei, 1980. 
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Sezon: de iarnă (sporturi de iarnă); de vară (sporturi nautice, iahting 
etc.); permanent; 

Frecvenţă: specific anotimpului; permanent; ocazional (pescuit, 
vânătoare etc.); 

Număr de participanţi: individual; de grup; 
Scop: competiţie; ca scop în sine; 
Vârstă: pentru copii; pentru tineri; pentru adulţi; pentru vârsta a treia; 
Preţ: gratuit; preţ mic; preţ mediu; lux; 
Caracteristica zonei: montan; balnear; de litoral; al spaţiilor urbane; 
Amplasare: în spaţiul urban (grădini, parcuri, dotări culturale); în spaţiul 

periurban; în spaţiul deschis loisir-ului în zonele rurale (păduri, ape, lunci); 
spaţii de loisir concentrat; puncte de atracţie (temporare, permanente). 

De utilitate metodologică, clasele şi grupele de mai sus pot coexista, 
sunt confundabile. Pentru o mai strânsă corelare cu funcţia turistică, vom trata 
în continuare agrementul pe staţiuni turistice, grupate în funcţie de zonă şi pe 
centre urbane. 

3.3.1. Agrementul în staţiunile montane 

Răspunzând unei game variate de motivaţii turistice, ca destinaţii cu 
dublă sezonalitate, staţiunile montane sunt dotate pentru agrement, după cum 
urmează: 
A. Principalele zone montane cu un domeniu schiabil amenajat şi cu dotările 

aferente sunt următoarele: 
a)- Braşov - Poiana Braşov b) - Păltiniş c) - Vatra Dornei  
   - Predeal         - Bâlea      - Borşa 
   - Sinaia           - Băişoara  
   - Buşteni           - Parâng 
 
Cele mai importante zone montane sunt situate în grupa “a”, prezentând 

şi o infrastructură superioară după cum urmează: 

 densitatea liniilor de cale ferată = 67,9/1000 kmp, faţă de media pe 
ţară de 46,8/1000 kmp; 

 densitatea drumurilor publice = 36,3/100 kmp, faţă de 30,9 pe ţară. 
 
B. Echipamente de agrement în zonele montane: 

- pârtii de schi, pârtii pentru sanie, pârtii pentru bob, mijloace de transport pe 
cablu (telescaun, telecabină, teleschiuri), trambulină, patinoare artificiale, 
şcoli de schi şi patinaj, saune, piscine acoperite, terenuri de minigolf, 
terenuri de fotbal, terenuri de tenis, săli de sport, săli polivalente, 
stadioane, cinematografe, biblioteci, poteci şi puncte de belvedere, 
videoteci, biliard, discoteci, cluburi de alpinism, unităţi de alimentaţie 
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publică cu specific, cluburi, jocuri mecanice, circuite video, baruri de 
noapte. 

 
C. Indicatori derivaţi: 
 

 În ţara noastră 
În comparaţie  

cu alte ţări 

- raportul dintre lungimea pârtiilor 
şi nr. locurilor de cazare 

- Poiana Braşov= 7,00 
- Predeal = 2,00 
- Sinaia = 7,00 

- favorabil 
- slab 
- favorabil 

- raportul dintre lungimea liniilor 
de transport pe cablu şi nr. 
locurilor de cazare 

- Poiana Braşov= 3,60 
- Predeal = 0,92 
- Sinaia = 2,41 

- ridicat 
- scăzut 
- scăzut 

- raportul dintre capacitatea orară 
a instalaţiilor de transport pe 
cablu şi nr. locurilor de cazare 

- Poiana Braşov= 1,66 
- Predeal = 0,64 
- Sinaia = 0,51 

- comparabil 
- slab dotate 
- slab dotate 

 
Datele de mai sus rămân valabile în timpul săptămânii (luni-vineri), 

pentru că în week-end, se produc mari aglomeraţii la mijloacele de transport pe 
cablu. 

3.3.2. Agrementul în staţiunile balneare  

Agrementul balnear se dezvoltă, în general, în funcţie de cadrul geo-
grafic, profilul staţiunii şi grupele de vârstă care frecventează staţiunea. 

În staţiunile destinate şi turismului internaţional, agrementul cuprinde 
următoarele dotări (pentru exemplificare sunt analizate staţiunile Herculane, 
Felix, Vatra Dornei): 

 ştranduri termale în aer liber, piscine acoperite, saune, terenuri de 
sport, spaţii amenajate pentru picnic, bowling, carusele, pârtii de schi, 
pârtii pentru săniuţe, telescaun, jocuri mecanice, cinematografe, 
bibliotecă, muzee, discoteci, săli de spectacole, parcuri, piste de 
atletism, teren pentru cros, cazinouri. 

În cazul staţiunilor situate în apropierea marilor centre urbane, în week-
end ştrandurile şi piscinele sunt supraaglomerate, creând disconfort pentru 
turiştii sosiţi din ţară sau de peste hotare. 

În acest caz, se impune într-o măsură mai mare corelarea specificului 
staţiunii cu formele şi mijloacele de agrement, dar şi organizarea unui sistem 
de exploatare în cadrul căruia fiecărui turist să-i poată fi asigurat un minimum 
de confort în folosirea dotărilor de agrement. 
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3.3.3. Agrementul în staţiunile de pe litoralul românesc 
al Mării Negre 

Principalele caracteristici ale turismului de litoral sunt determinate de 
puternica sezonalitate, durata mare a sejurului, motivaţia deplasării, circulaţia 
intensă etc. 

Principalele dotări şi amenajări de agrement sunt: 

 plaje amenajate; 

 plaje cu circulaţie liberă; 

 agrement nautic (debarcadere, şalupe, yole, bărci cu motor, nave de 
agrement, teleschi nautic, hidrobiciclete, surfing, şcoli de surfing); 

 parcuri de distracţie, minicare, piste karting, trenuleţe, bowling, 
discoteci, biliard, jocuri mecanice, piscine acoperite, piscine în aer 
liber, saune, minigolf, săli de gimnastică, stadioane, solarii, cinema-
tografe, teatre de vară, terenuri de sport, săli de conferinţe, acvariu, 
delfinariu, complex astronomic, cluburi, cluburi de noapte, echitaţie, 
emisiuni “radio-vacanţe”; 

 excursii (tur de litoral, excursii în Turcia, Bulgaria, Grecia, Delta 
Dunării, Nordul Moldovei, Bucureşti etc.) 

Dat fiind faptul că principala motivaţie a turismului de litoral este “cura 
heliomarină”, aspect care cuprinde elemente oferite de natură (soare, nisip, 
briză, apa mării etc.), dar şi elemente care depind de om (dotări, amenajări, 
întreţinere) ţinând seama de caracterul mixt al plajei - ca şi teritoriul unde 
tratamentul balnear se combină armonios cu sportul şi agrementul, calitatea 
dotărilor şi întreţinerea acestui “domeniu” determină într-o mare măsură 
atracţia “litoralului”. 

Indicatorul = mp de plajă/ loc de cazare; mp de plajă utilizabilă/loc 
cazare, prezintă valori între 11,7 - 8 şi, respectiv 6,5 - 5,9. 

3.3.4. Agrementul în centrele urbane 

În definirea acestei complexe noţiuni, trebuie să avem în vedere aproape 
tot ce a creat civilizaţia în domeniu şi care se adresează mai ales, populaţiei 
rezidente, dar şi celor care vizitează localitatea urbană. 

Multitudinea de mijloace, utilaje, amenajări şi dotări acoperă majoritatea 
motivaţiilor şi preferinţelor umane şi este puţin afectată de sezonalitate. 

Tot ceea ce ţine de agrement, situat în oraşe, în zonele periurbane sau 
în centre speciale de agrement în apropierea oraşelor, alcătuiesc “fiinţa” însăşi 
a acestor aşezări, alături de celelalte valori create de om într-un spaţiu 
geografic dat cu anumite condiţii naturale proprii. 

Dintre mijloacele şi formele de agrement ale centrelor urbane româneşti, 
amintim: 

 mari oglinzi de apă pentru agrement nautic, parcuri şi grădini publice, 
parcuri de distracţie pentru copii, ştranduri, baze sportive, stadioane, 
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biblioteci, zone de agrement în împrejurimi, restaurante cu specific, 
echitaţie, curse de cai, moteluri, popasuri, hanuri, staţiuni turistice, 
transport de agrement, grădini zoologice, grădini botanice, muzee, 
expoziţii, teatre, cinematografe, case de cultură, piscine acoperite, 
monumente, târguri, discoteci, jocuri mecanice, filarmonici, ansam-
bluri folclorice, săli sportive polivalente, baze de înot, patinoare. 

Circulaţia turistică în centrele urbane conduce la necesitatea înnoirii 
permanente a diversificării agrementului spre a răspunde unei mari game de 
gusturi şi exigenţe, prin însăşi diversitatea clientelei interne şi externe a 
unităţilor de cazare, a celor ce frecventează unităţile de alimentaţie publică, de 
agrement şi distracţie, de cultură şi artă etc. 



4. INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

 

Creşterea circulaţiei turistice în ţara noastră şi alegerea unor destinaţii 
turistice tot mai greu accesibile face necesară dezvoltarea puternică a 
sistemului căilor de comunicaţie şi a infrastructurii lor tehnice. 

România dispune de un sistem de reţele de transport feroviare, rutiere, 
fluviale, maritime şi aeriene, destul de complex care interesează şi, totodată, 
influenţează în cel mai înalt grad activitatea turistică. 

4.1. Reţeaua rutieră 

Reţeaua rutieră din România ocupă un loc important în dezvoltarea 
transportului turistic, deoarece prin repartiţia ei, cuprinde întreg teritoriul ţării şi 
oferă, tot mai multe posibilităţi de acces automobilistic la obiectivele de interes 
turistic. 

În ultimele decenii s-au realizat construcţii care au necesitat lucrări de 
tehnică şi artă inginerească impresionante, ceea ce le conferă valoare turistică 
importantă. Între aceste obiective amintim: podul rutier de peste Dunăre între 
Giurgiu şi Ruse; autostrada Bucureşti-Piteşti; podul rutier de peste Dunăre de 
la Giurgeni-Vadu Oii, cel mai lung pod rutier de peste Dunăre; 
Transfăgărăşanul (95 km) care urcă până la 2.040 m; şoseaua Orşova-Drobeta 
Turnu Severin, prevăzută cu două tuneluri şi 26 de viaducte şi poduri; 
autostrada şi complexul de poduri rutiere şi feroviare de peste Dunăre între 
Feteşti şi Cernavodă; podurile rutiere de peste Canalul Dunăre-Marea Neagră; 
numeroase drumuri, între care multe transcarpatice, urmând zone cu peisaje 
de mare spectaculozitate prin Cheile Bicazului, pe văile Jiului, Oltului, 
Teleajenului, Buzăului şi Arieşului, pe culoarul Bran Rucăr-Braşov, între Deda-
Topliţa, Bistricioara-Târgu Neamţ, Bistriţa-Vatra Dornei-Suceava. 

Autostrăzile şi drumurile naţionale totalizează 14.600 km, iar drumurile 
judeţene şi comunale 58.133 km. Din totalul drumurilor modernizate circa 
13.500 km au între două şi patru benzi de circulaţie, ceea ce favorizează 
traficul turistic automobilistic. 

Repartiţia reţelei rutiere pe teritoriul ţării evidenţiază câteva aspecte cu 
implicaţii şi în activitatea de turism şi anume: 

Reţeaua rutieră cuprinde întreg teritoriul ţării (excepţie Delta Dunării), 
înregistrând o densitate medie de 30,5 km/100 kmp, multe judeţe, între care şi 
cele cu resurse turistice valoroase, depăşind această medie. 

În cea mai mare parte a ţării şi, mai ales, în aria deluroasă şi montană 
există căi de acces unice având o importanţă majoră, fiind singurele artere de 
penetraţie în zone pitoreşti bogate în resurse turistice: drumul prin depresiunile 
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şi dealurile subcarpatice oltene şi muntene, începând de la Drobeta-Turnu 
Severin-Târgu Jiu-Râmnicu Vâlcea-Piteşti-Târgovişte-Vălenii de Munte; drumu-
rile transcarpatice care folosesc pasurile de culme, la altitudini de 800 m -1.500 
m şi chiar peste 2000 m sau trecătorile joase, aşa cum sunt: Baia Mare-
Sighetu Marmaţiei-Borşa-Vatra Dornei; Bistriţa-Vatra Dornei-Broşteni-Târgu 
Neamţ-Paşcani; Topliţa-Borsec-Tulgheş-Bicaz; Sovata-Gheorgheni-Bicaz; 
Odorheiul Secuiesc-Miercurea Ciuc; Târgu Secuiesc-Breteu-Oneşti; Braşov-
Câmpulung; Transfăgărăşanul (Arpaşu-Curtea de Argeş); Sebeş-Novaci-Târgu 
Jiu (Transalpina la peste 2.300 m). 

Arterele rutiere pătrund aproape în toate arealele naturale, localităţile şi 
obiectivele de interes turistic din ţară, asigurând legătura acestora cu drumurile 
principale sau căile ferate. O densă reţea de drumuri forestiere, completată cu 
poteci de munte, în general marcate, (peste 11.000 km) întregesc acest sistem 
rutier, facilitând accesul pedestru până pe culmile montane şi alpine. 

Multe dintre traseele principalelor drumuri sunt paralele cu cele ale căilor 
ferate mai ales la câmpie, pe culoarele principalelor văi (Jiu, Olt, Prahova, 
Mureş, Timiş, etc), dar şi la munte unde, 11 artere rutiere şi feroviare străbat 
alăturat Carpaţii, etalând peisaje de mare atractivitate; 

O mare importanţă pentru turism o prezintă cele opt drumuri naţionale 
care pleacă din municipiul Bucureşti spre: Ploieşti-Braşov-Sibiu-Alba Iulia-Cluj 
Napoca-Oradea; Urziceni-Buzău-Bacău-Suceava-Siret; Urziceni-Slobozia-
Hârşova-Constanţa Mangalia; Lehliu-Călăraşi (peste Dunăre) la Ostrov şi 
Constanţa; Olteniţa; Giurgiu; Alexandria-Caransebeş-Timişoara-Sânicolau 
Mare şi Stânioara Moraviţa; Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Sibiu-Deva-Arad. Legătura 
capitalei României cu zona turistică a Olteniei de sub munte se realizează prin 
autostrada Bucureşti -Piteşti (113 km). 

Reţeaua rutieră naţională pune în legătură turistică România cu Europa 
şi asigură, totodată şi tranzitul rutier turistic între partea sud-estică şi cea 
vestică, centrală sau nordică a continentului, prin cele 17 puncte de frontieră, 
între care menţionăm: Borş, Nădlac, Petea şi Vârşand (spre Ungaria); Albiţa 
(Huşi) şi Siret (spre R. Moldava, Ucraina); Giurgiu, Calafat, Ostrov şi Vama 
Veche (spre Bulgaria); Jimbolia, Năidaş, Gura Văii (peste barajul de la Porţile 
de Fier); şi Stamora Moraviţa (spre Serbia). 

O parte dintre drumurile naţionale (11), care trec prin cele mai 
spectaculoase locuri din ţară şi localităţi cu remarcabile obiective turistice sau 
acced la litoralul românesc al Mării Negre, au fost încadrate prin Acordul 
european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (martie 1983), ca 
artere rutiere europene, făcând legătura cu celelalte magistrale din Europa, cu 
importante implicaţii în sporirea traficului turistic internaţional spre România. 

Între acestea, şapte sunt artere europene de penetraţie şi de tranzit şi 
anume: E64, Nădlac-Arad-Sibiu-Braşov (continuată cu E60); E70, Stamora 
Moraviţa-Timişoara-Craiova-Piteşti -Bucureşti-Giurgiu-Ruse; E 79, Borş-
Oradea-Deva-Petroşani-Craiova-Calafat-Vidin; E81, Petea-Satu Mare- Zalău-
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Cluj Napoca-Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Piteşti- Bucureşti-Giurgiu-Ruse; E85, Siret-
Suceava-Bacău- Bucureşti-Giurgiu-Ruse; E87, Tulcea-Constanţa- Vama 
Veche. Un alt drum european E60, se continuă pe teritoriul ţării până pe 
litoralul Mării Negre, pe ruta Borş-Cluj Napoca-Târgu Mureş-Braşov-Bucureşti-
Constanţa-Mangalia. 

În partea de vest a ţării, magistralele europene de tranzit sunt legate prin 
artera secundară E671, Oradea-Arad-Timişoara. 

În perspectivă se are în vedere realizarea autostrăzilor Bucureşti-
Constanţa, Ploieşti-Predeal şi Piteşti-Sibiu, precum şi tronsoane din 
autostrăzile Nădlac-Timişoara-Craiova-Bucureşti; Nădlac - Sibiu - Braşov - 
Bucureşti; Episcopia Bihorului - Oradea - Cluj Napoca - Braşov; Siret - 
Suceava-Bucureşti etc.  

4.2. Reţeaua feroviară 

Căile ferate prin posibilităţile tehnice oferite pentru deplasarea comodă şi 
rapidă a călătorilor au fost şi vor rămâne un factor important al dezvoltării 
acţiunilor turistice. 

În România căile ferate au constituit, încă de la sfârşitul secolului al XIX-
lea, unul din principalele mijloace de transport care puneau în legătură marea 
majoritate a regiunilor ţării. În anul 1883 a avut loc inaugurarea primei curse 
“Orient Expres”, ce lega prin Viena, oraşele Bucureşti şi Paris, străbătând 
Europa Centrală şi Europa de Vest, ajungând apoi la Instanbul. 

În anul 1993, România dispunea de peste 11.400 km căi ferate, din care 
peste 3.780 km electrificaţi (33,1%) şi 3.060 km trasee feroviare duble (25,9%). 
Liniile normale însumează peste 10.900 km (95,7%) din total, iar cele înguste 
au o pondere redusă (4,3%). 

Judeţele dezvoltate economic, în general cu pondere mare în turism 
(Prahova, Braşov, Timiş, Arad, Bihor, Mureş, Satu Mare, etc) au densităţi mari, 
ce depăşesc media pe ţară (47,9 km/1.000 kmp), iar cele preponderent 
montane se înscriu sub această valoare. 

Ca şi reţeaua rutieră, căile ferate formează două inele: unul intracarpatic 
şi altul circumcarpatic, legate de linii transcarpatice sau locale, ceea ce asigură 
un flux continuu de circulaţie, inclusiv turistică. 

Principala zonă turistică a ţării - Carpaţi- este traversată de opt linii 
feroviare transcarpatice. Din acestea pornesc alte linii, care pătrund atât în 
zona subcarpatică până sub munte (13 linii), cât şi în incinta Transilvaniei (11 
linii) sau către Munţii Apuseni şi Dealurile Vestice (6 rute feroviare), Câmpia 
Română şi Câmpia Banato-Crişană sunt traversate în toate direcţiile de căi 
ferate, iar din magistrala ce traversează partea de sud a ţării de la est la vest 
pornesc căi ferate care ajung în oraşele porturi dunărene şi punctele lor 
vamale. 



 

 

81 

Din municipiul Bucureşti pornesc linii ferate care se indreaptă spre 
Oltenia şi Banat, spre Moldova şi Dobrogea sau traversează Carpaţii spre 
centrul Transilvaniei pe Valea Prahovei, prin Oltului şi Defileul Jiului. 

Magistrala Bucureşti - Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Timişoara - 
Stamora Moraviţa (572 km) de importanţă internaţională (electrificată în 
întregime=, leagă direct sau prin linii secundare, capitala ţării cu principalele 
porturi dunărene de la sud şi cu staţiunile balneoclimaterice şi ariile turistice 
vâlcene şi gorjene de la nord, străbate zona turistică Porţile de Fier şi 
înlesneşte accesul în aria montană, deluroasă şi de câmpie bănăţenă, cu 
staţiunile renumite de aici. 

Din linia ferată transcarpatică Bucureşti - Braşov (166 km) pornesc alte 
trei magistrale: una spre vest Sibiu-Deva-Arad şi Curtici (450 km) care 
impreună cu liniile secundare permite accesul la ariile turistice de mare 
valoare: Valea Oltului, Ţara Haţegului, culoarul Sebeş-Alba Iulia, cetăţile 
dacice din Munţii Şureanu, Munţii Apuseni; altă ramificaţie străbate în 
diagonală Depresiunea Transilvaniei cu numeroase monumente istorice şi de 
artă, vestigii istorice şi staţiuni balneoclimaterice renumite; a treia rută feroviară 
spre Ciceu-Deda-Baia Mare-Satu Mare (518km) străbate areale turistice cu 
peisaje atractive şi staţiuni balneoclimaterice importante (Covasna, Tuşnad, 
Borsec). 

Magistrala care porneşte spre Buzău şi Mărăşeşti, pe valea Siretului la 
Bacău-Roman şi în continuare la Suceava şi Vicşani (429 km, electrificată) 
constituie principala arteră directă legată de marile porturi fluviomaritime ale 
ţării - Galaţi şi Brăila prin linia ferată care traversează Bărăganul şi din care se 
ramifică unele linii secundare către Moldova sau sudul Câmpiei Române. 

O deosebită importanţă pentru traficul turistic către litoralul românesc al 
Mării Negre o are magistrala Bucureşti-Constanţa-Mangalia (269 km) care 
cunoaşte în timpul verii cel mai intens trafic de călători datorită afluxului de 
turişti spre staţiunile de pe litoral. 

O altă magistrală leagă capitala ţării cu portul Giurgiu (60km) prin care 
se canalizează în tranzit către Bulgaria şi Peninsula Balcanică importante 
fluxuri turistice internaţionale. 

Legăturile de cale ferată cu ţările vecine României pentru traficul turistic 
se realizează prin şapte puncte de frontieră: Ungheni şi Vicşani cu R. Moldova 
şi Ucraina, Curtici şi Episcopia Bihorului cu Ungaria, Stamora Moraviţa cu 
Iugoslavia, Giurgiu şi Calafat cu Bulgaria. 

Pentru viitor se prevede finalizarea căii ferate Curtea de Argeş-Râmnicu 
Vâlcea, care va reduce distanţa dintre Bucureşti şi Sibiu. 
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4.3. Reţeaua de transport aerian 

Transporturile aeriene au o importanţă tot mai mare în cazul călătoriilor 
la distanţe mari constituind un factor principal al dezvoltării turismului 
internaţional. 

În ţara noastră transporturile aeriene au cunoscut o dezvoltare abia după 
al doilea război mondial şi, mai ales, după 1954, când ia fiinţă Întreprinderea 
de Transporturi Aeriene Române - Tarom. 

România dispune de o reţea de linii aeriene de peste 110.000 km. Liniile 
aeriene interne pun în legătură principalele centre urbane ale ţării şi unesc 
capitala Bucureşti (aeroportul Băneasa) cu Timişoara, Caransebeş, Arad, 
Oradea, Satu Mare, Baia Mare din vest şi nord, Cluj Napoca, Târgu Mureş şi 
Sibiu din partea centrală, Suceava, Iaşi, Bacău, Tulcea şi Constanţa din est şi 
Craiova din sud-vestul României. 

Liniile externe leagă România cu peste 60 de oraşe din Europa, Asia, 
Africa şi America de Nord prin aeroportul internaţional Otopeni, legăturile fiind 
asigurate de curse regulate. 

Legăturile aeriene cu ţările din Asia se fac prin intermediul a şapte linii, 
cu Africa prin patru rute, iar cu America de Nord prin două rute. Cu ţările spre 
care nu sunt curse directe legătura se efectuează prin Viena, Zurich, Roma, 
Paris, Copenhaga şi Moscova. 

Traficul aerian intern este asigurat de 16 aeroporturi, iar dintre acestea 
pe ruta Arad, Timişoara, Oradea, Bacău, Cluj, Suceava şi Băneasa, pot opera 
în timpul verii şi curse charter pentru turiştii străini şi români. 

Aeroportul cu cel mai intens trafic este Băneasa, urmat de Cluj Napoca, 
Arad, Oradea, Sibiu, Satu Mare şi Târgu Mureş. 

Traficul internaţional se realizează prin două aeroporturi Bucureşti-
Otopeni, cu o capacitate de peste 1.000.000 de călători pe an, şi de pe care se 
efectuează săptămânal 52 de curse regulate şi un număr mare de curse 
charter şi cel de la Constanţa-Mihail Kogălniceanu, care deserveşte litoralul 
românesc al Mării Negre şi înregistrează zilnic, în sezonul estival, 12 curse 
regulate şi numeroase curse charter. 

4.4. Reţeaua de transport fluvial şi maritim 

Prin poziţia sa în sud-estul Europei, România este axată pe cursul 
inferior al Dunării beneficiind de 1.675 km (45%) din lungimea navigabilă a sa 
(din care 170 km în sectorul fluvio-maritim) şi are ieşire la Marea Neagră de-a 
lungul litoralului, pe 244 km, ceea ce favorizează dezvoltarea transporturilor 
fluviale şi maritime. 

Transportul fluvial de călători, ca şi de turişti, se realizează, prepon-
derent, pe Dunăre, în curse regulate pe tronsoanele de navigaţie Moldova 
Veche - Drobeta-Turnu Severin-Gruia; Călăraşi-Ostrov; Brăila-Cernavodă-
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Hârşova; Brăila-Galaţi-Delta Dunării, folosindu-se peste 43 de nave, cu o 
capacitate de 5.500 locuri. 

Turismul românesc dunărean de croazieră este deservit de nave fluviale 
cu care se realizează excursii cu durata de o săptămână pe itinerarul Viena-
Bratislava-Budapesta-Belgrad-Drobeta-Turnu-Severin-Giurgiu-Cernavodă sau 
străbate magistrala albastră a canalului Dunăre-Marea Neagră până la Agigea, 
pe însoritul litoral marin. 

În Delta Dunării, fluviul Dunărea se ramifică în numeroase braţe, gârle şi 
canale naturale sau artificiale, care reprezintă tot atâtea itinerare pentru 
croazieră într-un peisaj exotic unic în Europa prin originalitatea sa. Traficul 
fluvial românesc se realizează prin 24 de porturi, mai importante pentru traficul 
turistic fiind: Giurgiu, Tulcea, Galaţi, Drobeta-Turnu Severin, Orşova, Brăila, 
Moldova Veche şi Cernavodă. 

Turism de agrement se mai practică şi pe canalul Bega (râul Bega, 
canalizat) între Timişoara şi Sânmihaiu Roman ca şi pe unele lacuri de 
acumulare cum sunt Vidraru, Izvorul Muntelui, Călimăneşti etc. 

Transportul maritim de călători şi de turişti este mai redus fiind limitat la 
cel costier între Constanţa şi Mangalia cu escală la Eforie Nord.  

4.5. Reţeaua serviciilor de comunicaţii 

Reţeaua serviciilor de comunicaţii a înregistrat, după 1990, o evoluţie 
ascendentă, ceea ce s-a reflectat pozitiv atât în accesul populaţiei, cât şi în 
calitatea prestaţiilor. Astfel, extinderea capacităţii centralelor telefonice a 
condus la sporirea faţă de anul 1990 a numărului total de abonaţi la reţeaua 
telefonică cu 16,6%; în anul 1994 la 100 locuitori reveneau în medie 12,1 
abonaţi, faţă de 10,2 abonaţi în 1990. 

În telecomunicaţii, ca urmare a efortului investiţional, a crescut 
capacitatea echipată a centralelor telefonice automate interurbane cu 16,9% 
faţă de anul 1990, iar capacitatea centralelor telefonice de oficiu cu 43,1%. 

Numărul posturilor telefonice a crescut atât în mediul urban cât şi în cel 
rural (cu 11,1%, respectiv 14,5%). Din numărul total de posturi telefonice în 
reţeaua automată au fost conectate 2985,6 mii, iar din acestea în reţeaua 
digitală 220,2 mii. 

Activitatea de emisie-transmisie radio şi televiziune se desfăşura, la 
sfârşitul anului 1994 prin 131 staţii de radio-emisie, 51 staţii de televiziune şi 
394 translatoare de televiziune. 



5. CEREREA TURISTICĂ – MUTAŢII 

 

Faza iniţială a oricărui demers de marketing constă în a analiza cererea 
actuală şi a estima cererea viitoare

1
 . Analiza cererii va permite identificarea 

oportunităţilor de marketing ale pieţei şi formularea unei strategii de marketing 
adaptată caracteristicilor şi evoluţiei cererii. 

Prin cerere se înţelege cantitatea de produse sau servicii pe care 
consumatorii o doresc şi pe care o pot cumpăra, la un anumit preţ, într-o 
anumită perioadă de timp. Conceptul de cerere pleacă de la ideea de dorinţă 
sau nevoie, dar dacă această necesitate nu este însoţită de capacitatea şi 
disponibilitatea de plată, cererea (în sens economic) poate fi considerată 
numai potenţială. 

Cumpărarea depinde de preferinţa cumpărătorului pentru un produs sau 
serviciu, de venitul său şi de raportul între veniturile şi preţurile viitoare. Legea 
cererii, formulată de economişti stipulează: "cu cât preţul este mai mare cu atât 
cantitatea cerută este mai mică; cu cât preţul este mai mic, cu atât cantitatea 
solicitată este mai mare". 

În condiţiile mai multor oferte are loc fragmentarea pieţei, în care caz 
apar particularizări ale cererii, lărgindu-se aria potenţială a acesteia până la 
limite maxime, în funcţie de starea concurenţială a pieţei. 

Pe piaţa turistică cererea poate fi măsurată în număr de unităţi, cifre de 
afaceri, număr de turişti, număr de zile/turist (înnoptări), încasări pe zi/turist şi 
încasări/turist. 

Pentru a obţine răspunsuri cuprinzătoare la principalele întrebări privind 
cererile ce trebuie satisfăcute şi consumatorii reuniţi de aceste cereri, se 
apelează în mod logic la segmentarea pieţei în funcţie de numeroase criterii, 
de diverse nevoi şi interese de cumpărare, în limitele anumitor exigenţe. 

Deci, segmentarea este o subdivizare a pieţei în grupuri omogene, 
semnificative. Fiecare grup poate fi considerat ca obiectiv de piaţă.  

Segmentarea pieţei trebuie să fie:  

 măsurabilă: variabilele în funcţie de care se subdivide piaţa trebuie să 
fie identificabile şi cuantificabile; 

 accesibilă: segmentele trebuie să fie distincte şi accesibile; 

 semnificativă: deosebirile în raport cu alte segmente să justifice 
considerarea separată a unei entităţi etc. 

 Variabilele utilizate în segmentare, în general, sunt următoarele: 

 geografice: regiuni, dimensiunea localităţii, densitatea populaţiei, 
clima etc.; 

                                                           
1
 G. Tocquer; M. Ziors - Marketing du tourisme. 
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 demografice şi socioeconomice: vârstă, sex, număr de membri de 
familie, profesie etc.; 

 psihologice şi de comportament: stil de viaţă, personalitate, preferinţe de 
activitate etc. 

O schemă generală a segmentării pieţei poate cuprinde:  
a) Provenienţa: internă - externă; 
b) Motivaţia: afaceri - scop privat; 
c) Vârsta: tineret - vârstă medie - bătrâni; 
d) Venitul: mare - mediu- scăzut; 
e) Scopul principal: munte - mare - cultură - ecologie; 
f) Gradul de organizare: complet; voiaj şi hotel; numai hotel; neorganizat 
g) Nivel de educaţie: elementar; mediu; superior; 
h) Categoria socioocupaţională: muncitor; funcţionar cu studii medii; 

lucrător cu studii superioare; şomeri; pensionari; casnice etc; 
Între avantajele segmentării pieţei vom găsi: 

 identificarea celor mai rentabile segmente şi poziţia concurenţei; 

 identificarea cererii nesatisfăcute şi gradul în care aceasta constituie 
o oportunitate de afaceri; 

 descifrarea unor programe optime de marketing, în funcţie de 
caracteristicile pieţei, de segmentele considerate; 

 maximizarea eficacităţii acţiunilor de marketing întreprinse pentru 
fiecare segment etc.; 

Optimizarea raportului dintre cererea şi oferta turistică în diferitele 
perioade ale anului poate aduce schimbări în efectul sezonalităţii

1
 activităţii 

turistice asupra nivelului eficienţei economice a firmei.  
Cererea turistică se manifestă, pentru anumite oferte, numai în anumite 

perioade ale anului prin însăşi elasticitatea sa.  
Ea are un pronunţat caracter sezonier, manifestându-se printr-o presiune 

puternică asupra ofertei în plin sezon şi printr-o "depresiune" în extrasezon. 
Sezonalitatea determină situaţii diferite datorate dimensiunilor şi 

intensităţii diferite ale celor două laturi ale pieţei după cum urmează: 

 oferta > cererea, gradul de ocupare a spaţiilor de cazare fiind minim 
(pre, post şi extrasezon); 

 oferta = cererea, gradul de ocoupare poate fi 100%; 

 oferta < cererea, în plin sezon. 
Practic, cererea şi oferta se află într-un permanent dezechilibru situaţiile 

apărând alternativ cu o periodicitate anuală. 
Sunt puţine excepţiile de la această stare de lucruri, dar acestea 

necesită să fie cunoscute şi folosite pentru creşterea eficienţei economice şi 
pentru reducerea disproporţiei dintre încasările din diferitele perioade ale 
                                                           
1
 Valerică Olteanu - Sezonalitatea activităţii turistice, Teză de doctorat, Bucureşti 
1984. 
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anului. Dintre excepţii amintim turismul de afaceri, turismul de reuniuni, 
turismul balnear (cu excepţia litoralului). 

Dintre cei mai importanţi factori ai sezonalităţii turistice amintim: 

 condiţiile de odihnă; 

 mecanismul vacanţelor; 

 dimensiunile timpului liber; 

 veniturile; 

 acţiunile de marketing; 

 tarifele şi promovarea; 

 sezonalitatea ofertei etc. 
 Se consideră că prin politica de produs se poate acţiona asupra 

sezonalităţii turistice, în general, şi asupra sezonalităţii ofertei, în special. 
Coeficientul de sezonalitate turistică

1
 Cs poate fi calculat astfel: 

 

Cs
Xn

Xn
 100 

în care,  
Cs - coeficient de sezonalitate; 

Xn- media fiecărei luni calculată pentru un anumit număr de ani; 
Xn - media generală lunară multianuală pentru perioada analizată. 
 
Aceasta poate fi folosită în determinarea gradului de concentrare 

sezonieră turistică, a tipologiilor compartimentale etc. 

5.1. Evoluţia circulaţiei turistice 

O privire asupra evoluţiei circulaţiei turistice descoperă o diminuare 
drastică a cererii efective atât în plan general, cât şi pe segmente ale acestei 
activităţi; scăderile se referă atât la numărul de turişti, la zilele-turist în unităţile 
de cazare, cât şi la sejurul mediu(vezi tabelul 5). 

Numărul total al turiştilor sosiţi în unităţile de cazare creşte între 1975 şi 
1989 cu peste 2,8 milioane, adică circa 28%, iar din acest unltim an şi până la 
finele anului 1996, scade cu 49,2% (cu aproape 6,5 milioane), 1996 reprezentând 
circa 75% din 1975. 

Cea mai mare scădere se înregistrează la turiştii străini, care de la 2,1 
milioane în 1975 ajung la 0,8 milioane în 1996 deci cu peste 63%, iar la turiştii 
români scăderea fiind de circa 38%. 

Numărul înnoptărilor (zile/turist) creşte până în 1989 cu peste 7 milioane 
(cu circa 42%), iar din acest an până la finele anului 1996, scade cu circa 32 
milioane, reprezentând 40% faţă de 1989 şi circa 58% faţă de anul 1975. 

                                                           
1
 Ibidem, op.cit. p.78. 
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Se poate spune că în numai opt ani nivelul circulaţiei turistice româneşti 
a coborât deci sub nivelul avut cu mai mult de două decenii în urmă. 

 
 

Tabelul 5 - Evoluţia circulaţiei turistice 

 Total turişti Turişti români Turişti străini 

Anul Nr. 
turişti 
- mii.- 

Nr. 
înnoptări 

-mii- 

Sejur 
mediu 
- zile- 

Nr. 
turişti 
- mii.- 

Nr. 
înnoptări 

-mii- 

Sejur 
mediu 
- zile- 

Nr. 
turişti 
- mii.- 

Nr. 
înnoptări 

-mii- 

Sejur 
mediu 
- zile- 

1975 10.135 37.385 3,69 8.021 28.104 3,50 2.114 9.681 4,58 

1980 12.150 40.565 3,33 10.154 31.965 3,33 1.996 8.599 4,31 

1985 11.959 41.924 3,51 10.361 35.583 3,43 1.598 6.341 3,97 

1989 12.972 53.377 4,11 11.597 48.061 4,14 1.359 5.316 3,91 

1990 12.297 44.552 3,62 10.865 40.314 3,71 1.461 4.238 2,90 

1991 9.603 31.927 3,32 8.309 28.658 3,45 1.355 3.269 2,41 

1992 8.015 26.076 3,25 6.830 22.953 3,36 1.375 3.141 2,28 

1993 7.566 24.769 3,27 6.718 22.025 3,28 1.432 2.744 1,92 

1994 7.005 23.296 3,33 6.149 20.538 3,34 1.294 2.758 2,13 

1995 7.070 24.111 3,41 6.304 21.730 3,45 766 2.381 3,11 

1996 6.595 21.838 3,31 5.832 19.550 3,35 763 2.288 3,00 

Sursa: Anuarele statistice ale Ministerulu Turismului. 
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Şi în acest caz, scăderile sunt mai mici la înnoptările efectuate de turiştii 

străini, care în 1996 au fost de peste patru ori mai puţine decât în 1975. 
Sejurul mediu involuează mai ales cu începere din anul 1990, ajungând 

în 1996 la circa 80,5% faţă de 1990 şi la circa 90% faţă de 1975. 
În cazul turiştilor străini, sejurul mediu reprezintă circa 65% din sejurul 

mediu realizat în 1975, cel al turiştilor români rămânând foarte apropiat de cel 
de acum două decenii (circa 95%). 
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În cazul Municipiului Bucureşti, numărul turiştilor creşte, în general, până 
în 1986 cu circa 1,5%, iar în perioada următoare scade până în 1995 cu circa 
40%, reprezentând circa 60% din numărul turiştilor cazaţi în 1975. 

Numărul turiştilor străini cazaţi în Bucureşti scade cu circa 60,5%, iar cel 
al turiştilor români cu circa 25%, deşi înregistrează creşteri importante în anii 
1993, 1994 şi 1996 (tabelul 6). 

 
Tabelul 6 - Evoluţia circulaţiei turistice în Bucureşti 

Anul 
Mii turişti cazaţi 

Total Români Străini 

1981 1433 860 573 

1982 1348 948 400 

1983 1376 1017 359 

1984 1433 1073 400 

1985 1418 990 428 

1986 1455 1040 415 

1987 1415 984 431 

1988 1148 799 349 

1989 1182 834 348 

1990 1119 807 313 

1991 929 709 220 

1992 708 508 200 

1993 825 600 225 

1994 955 686 269 

1995 867 639 228 

Sursa: Anuarele statistice ale Ministerului Turismului. 

 

5.2. Pieţe externe emitente de turişti pentru România 

Ponderea turiştilor străini în totalul turiştilor din ţara noastră a variat în 
ultimele două decenii, evoluţia acesteia fiind influenţată de un număr mare de 
factori conjuncturali şi nu numai, după cum urmează: 

 
Tabelul 7 - Ponderea turiştilor străini şi a zilelor/turist realizate 

de către aceştia în total 

 1975 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Ponderea turiştilor străini 
în total turişti 

 
20,4 

 
16,3 

 
14,8 

 
11,2 

 
12,2 

 
10,8 

 
11,6 

 
14,5 

Ponderea zilelor turist 
efectuate de turiştii străini 
în total zile turist 

 
 
24,7 

 
 
17,8 

 
 
12,0 

 
 
11,1 

 
 
11,8 

 
 
9,9 

 
 
10,5 

 
 
12,8 
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Ponderea zilelor turist reliazate de către turiştii străini scade mai mult 
decât numărul turiştilor străini în totalul circulaţiei, mai ales la începutul interva-
lului. Faptul în sine poate fi explicat prin consumarea primei faze de curiozitate 
a pieţei internaţionale pentru oferta României, prin "argumentele" concurenţei 
din zona noastră, iar în al treilea rând prin "inconsistenţa" raportului preţ/cali-
tatea serviciilor turistice.  

Există în aceeaşi măsură, factori conjuncturali care au grăbit declinul 
interesului pentru oferta românească cum sunt:  

 catastrofa de la Cernobâl; 

 războiul civil din fosta Iugoslavie; 

 criza economică şi socială care însoţeşte reforma în perioada de 
tranziţie la economia de piaţă, procese profunde şi de durată relativ 
mare, în comparaţie cu ceea ce am dori noi să se întâmple. 

În anii 1975, 1981 şi 1992-1997 cele mai importante pieţe emitente de 
turişti, situate pe primele şapte locuri au fost următoarele (în% din totalul anual 
de turişti străini tabelul 7). 

Schimbarea locurilor între principalele 13 pieţe emitente de turişti pentru 
România, în cei 8 ani menţionaţi şi numărul absolut de turişti cazaţi provenind 
de pe aceste pieţe, desemnează pe primele 7 locuri următoarele ţări: 

1. Germania   5. Federaţia Rusă 
2. Ungaria    6. Israel 
3. Republica Moldova  7. Polonia 
4. Italia 
Se poate observa un anumit grad de fidelitate faţă de piaţa românească 

în cazul Germaniei şi Italiei, ca pieţe emitente de turişti, în afara pieţelor 
vecine.(tabelul 8) 

Evoluţia numărului de turişti pe ţări emitente relevă, după cum vom 
vedea şi anumite particularităţi. 

Piaţa engleză rămâne fidelă ofertei româneşti într-o măsură comparabilă 
cu cea germană şi italiană, în aceeaşi situaţie aflându-se, la o scară uşor 
diminuată, piaţa austriacă. 

Creşte uşor interesul pentru oferta românească în cazul pieţelor 
elveţiene, olandeze, spaniole, americane şi japoneze. 

Încasările valutare ale turismului românesc se cifrau la 574 mil USD în 
1995, faţă de 262 milioane USD în 1992. O simplă raportare la cei 5,4 milioane 
turişti care au vizitat România în 1995 duce la obţinerea unei valori medii a 
încasărilor pe turist foarte scăzută. Într-adevăr, cifrele comunicate de Uniunea 
Europeană situează România pe ultimul loc între ţările central şi est-europene, 
cu încasări din turism de circa 70 USD pentru fiecare turist, faţă de 600 USD în 
Cehia, 265 USD în Polonia sau 1176 USD pentru Slovenia. 
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Tabelul 8 - Pieţe emitente de turişti pentru România,  
   din totalul anual al turiştilor străini  -% - 

Locul Anul şi ţara emitentă 

 1975 1981 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

I Germania  
 
19,3 

Ungaria  
 
17,1 

 Rep. 
Moldova 
25,1 

Rep. 
Moldova 
12,3 

Germania  
 
11,5 

Germania  
 
11,1 

Germania  
 
11,4 

Germania  
 
11,9 

II Cehoslo-
vacia  
10,8 

Germania  
 
13,2 

Fed. 
Rusă  
13,5 

Italia  
 
10,6 

Italia  
 
10,8 

Rep. 
Moldova 
10,3 

Italia  
 
10,0 

Italia  
 
10,0 

III U.R.S.S  
 
8,4 

Cehoslo-
vacia  
11,5 

Ucraina  
 
7,7 

Germania  
 
10,3 

Israel  
 
10,6 

Italia  
 
10,0 

Rep. 
Moldova 
9,3 

Israel  
7,7 

IV Ungaria  
 
7,7 

Polonia  
 
10,7 

Italia  
 
6,7 

Israel  
 
7,8 

Rep. 
Moldova 
10,4 

Israel  
 
7,3 

Israel  
 
8,7 

Rep. 
Moldova 
7,5 

V Polonia  
7,3 

Bulgaria 
9,2 

Estonia  
6,5 

Franţa  
6,7 

Franţa  
6,8 

Franţa 
6,8 

Fed. 
Rusă 6,2 

Franţa  
7,4 

VI Italia  
5,3 

Iugoslavia 
6,8 

Israel  
4,4 

Anglia  
6,4 

Anglia  
5,2 

Ungaria 
4,9 

Ungaria 
5,2 

Ungaria 
6,7 

VII Bulgaria 
4,7 

Grecia  
1,3 

Franţa  
4,4 

Fed. 
Rusă 5,4 

Ungaria 
4,9 

Franţa  
4,6 

Anglia  
4,7 

Anglia  
4,5 

Total 63,5 69,8 68,5 59,5 60,2 54,8 55,5 55,7 

Sursa: Anuarele statistice ale Ministerului Turismului; date preliminare. 

 

Destinaţia principală în România, conform statisticilor privind înregistra-
rea turiştilor în structurile de primire, o reprezintă municipiul Bucureşti şi ora-
şele mari reşedinţă de judeţ (66,2%), ceea ce relevă ponderea turismului de 
afaceri, congrese şi reuniuni, precum şi a turismului cultural - itinerant. Locul al 
doilea, ca motivaţie, îl ocupă turismul de litoral, având ca principale ţări vestice 
emiţătoare Germania, Franţa, Anglia şi Italia, urmat de turismul montan, în care 
principalul emitent este Anglia apoi Israel, Germania, Italia, Ungaria şi SUA. 
Turismul balnear deţine o pondere mai mică în total sosiri turişti străini, princi-
palele pieţe emiţătoare fiind Germania, Ungaria, Israel şi Republica Moldova. 

Cererea privind structurile turistice de primire este concentrată în procent 
de peste 90% în structuri hoteliere, mai ales de 2 şi 3 stele (74%), urmate, cu 
ponderi scăzute, de moteluri, vile, campinguri şi pensiuni turistice. 

Aproape 80% dintre vizitatorii străini călătoresc în România cu mijloace 
de transport rutier, turismul fiind deci dependent în mare măsură de calitatea 
drumurilor; urmează transportul feroviar, cu 9,5%, transportul aerian, cu 9,2% 
şi cel naval cu 3,1%. 
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5.3. Circulaţia turistică în principalele zone ale ţării 

Pornind de la analiza sejurului mediu, care este foarte redus, în general, 
trebuie subliniate câteva aspecte şi anume: 

 sejurul mediu în Bucureşti şi marile oraşe este foarte redus (maximum 
2,1 zile în 1995), aceasta semnificând lipsa de diversificare a ofertei 
marilor hoteluri, care de cele mai multe ori se limitează la cazare, 
foarte rar cuprinde servirea uneia dintre mesele principale; 

 potenţialul turistic al capitalei şi oraşelor mari nu este prezentat, iar 
modul în care acest lucru se face în foarte puţinele cazuri nu este 
suficient de atractiv, convingător; 

 sejurul mediu realizat pe total ţară în 1993 şi nu numai era puternic 
influenţat de sejurul turiştilor români înregistrat în sectorul balnear prin 
măsurile de protecţie socială; 

 durata cea mai mare a sejurului mediu a fost realizată în 1988, în 
cazul turiştilor străini cazaţi pe litoral, iar durata cea mai mică, în cazul 
capitalei şi al oraşelor mari (prin rotunjire), iar în cazul totalului şi al 
turiştilor români. 

Numărul turiştilor scade între 1988 şi 1996 pe total zone şi pe fiecare 
dintre principalele zone în parte, după cum urmează (în% din total anual pe 
zonă, faţă de 1988 - bază): 

 
Graficul 8 - Circulaţia turistică în principalele zone ale ţării 
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Graficul 9 - Circulaţia turistică în principalele zone ale ţării 
- zile/turist - 
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Graficul 10 - Evoluţia numărului de turişti români 
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Tabelul 9 - Evoluţia numărului de turişti cazaţi în unele zone 
ale ţării, faţă de 1988  

% 

 1988 1993 1994 1995 1996 

- Litoral 100,0 59,0 47,4 54,6 51,5 

- Staţiuni balneare 100,0 43,6 44,3 42,4 40,9 

- Staţiuni montane 100,0 80,7 66,4 75,9 66,0 

Total zone 100,0 38,9 5,1 55,6 51,8 
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Pentru Delta Dunării, Bucureşti şi marile oraşe, în lipsa datelor din primii 
doi ani, comparaţiile rămân cele faţă de 1994. 

Numărul zilelor turist scade într-o proporţie mai mare până la sfârşitul 
intervalului, pe total zone şi în cea mai mare măsură în staţiunile balneare. 

În structură, diminuările numărului zilelor de cazare sunt următoarele 
(în% faţă de 1988): 

 

Tabelul 10 - Evoluţia numărului zilelor de cazare în unele zone ale ţării,  
faţă de 1988 

% 

 1988 1993 1994 1995 1996 

- Litoral 100,0 52,5 44,1 49,5 46,5 

- Staţiuni balneare 100,0 39,5 41,7 43,2 35,4 

- Staţiuni montane 100,0 77,1 66,2 69,1 61,0 

Total zone 100,0 52,3 49,2 50,9 46,1 

 
Numărul zilelor de cazare realizate de către turiştii străini pe total scade 

în aceeaşi proporţie, cu aproximaţie, dar pe zone există diferenţieri 
semnificative, după cum urmează (în%): 

 

Tabelul 11 - Evoluţia zilelor de cazare realizate de către turiştii străini,  
în unele zone ale ţării, faţă de 1988 

% 

 1988 1993 1994 1995 1996 

- Litoral 100,0 35,1 34,8 24,0 20,9 

- Staţiuni balneare 100,0 94,1 117,2 104,7 103,1 

- Staţiuni montane 100,0 70,1 53,1 52,2 55,2 

Total zone 100,0 52,3 49,2 50,9 46,1 

 
Scăderea numărului de zile/turist este continuă şi mult mai drastică pe 

litoral, în comparaţie cu staţiunile montane şi cu media pe total zone. 
Lipsa confortului la nivel internaţional în unităţile de pe litoral şi a facili-

tăţilor pentru familiile cu copii a redus continuu activitatea firmelor străine care 
operează în ţara noastră. 

Scăderea numărului zilelor turist în staţiunile montane ar trebui să alar-
meze deţinătorii de bază materială mai ales în cazul dotărilor aferente practi-
cării sporturilor de iarnă. 

Revenirea, în cazul staţiunilor balneare, după 1993 la nivelul anului 1988, 
demonstrează potenţialul specific românesc de excepţie şi constituirea acestuia ca 
premisă pentru viitor. Resursele balneo-turistice, calitatea specialiştilor în trata-
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mentul balneo-medical şi posibilitatea modernizării ar putea asigura reabilitarea 
ofertei noastre pe piaţa turistică internaţională. 

5.4. Excursii externe cu turişti români 

Explozia ieşirilor peste hotare a românilor, după 1989, este explicabilă şi 
fenomenul a atins un nivel maxim destul de rapid; diminuările înregistrate în 
ultimii ani îşi au rădăcini în înseşi distorsiunile tranziţiei la economia de piaţă, şi 
sunt cel mai adesea, de natură socioeconomică. Un eveniment foarte 
important, s-a petrecut, iar cauzele pot fi considerate mult mai complexe. 

Pe lângă reducerea resurselor financiare, în cazul segmentului de cerere 
a cărei motivaţie este cunoaşterea, trebuie avută în vedere însă şi drastica 
reducere a vizelor de călătorie într-un mare număr de destinaţii europene (şi nu 
numai), iar de cele mai multe ori chiar a vizelor pentru tranzit. 

Schimbarea atitudinii acestor ţări faţă de români vizează între altele 
numărul mare al celor care "nu se mai întorc acasă" din aceste călătorii. 

 
Tabelul 12 - Excursii externe cu turişti români în funcţie de mijloacele 

de transport folosite 

Mijloace Anul 

de transport 1975 1980 1993 1994 1995 1996 

TOTAL - mii turişti din 
care: 

 
804,8 

 
1711,3 

 
14340,9 

 
10821,0 

 
5736,5 

 
5748,2 

1. Rutiere 353,8 1110,0 12048,0 8665,0 4287,8 4201,8 

% din total an 44,0 65,0 84,0 80,0 74,7 73,1 

2. Feroviare 296,4 402,6 1913,0 1760,0 984,7 1065,7 

% din total an 37,1 24,0 13,0 16,0 17,2 18,5 

3. Aeriene 121,1 164,7 234,7 199,0 298,9 323,8 

% din total an 15,0 10,0 2,0 2,0 5,2 5,6 

4. Navale 33,5 34,0 145,2 197,0 165,1 156,9 

% din total an 4,0 1,0 1,0 2,0 2,9 2,7 

Sursa: Anuarul statistic al Ministerului Turismului şi Comisia Naţională pentru Statistică.  
 

Numărul absolut al turiştilor români care călătoresc cu avionul în afara 
graniţelor creşte pe măsură ce destinaţiile sunt mai îndepărtate, dar ponderea 
acestora în totalul anual scade atât datorită costurilor, cât şi a veniturilor într-o 
continuă involuţie. 

Creşte în schimb atât numărul absolut al celor care călătoresc cu mijloa-
ce rutiere, cât şi ponderea acestora în total an, atingând nivele maxime în 1993 
şi 1994. 

Este interesant faptul că deşi călătoriile cu trenul sunt mai ieftine, ponde-
rea acestora în total an scade în comparaţie cu anii 1975 şi 1980; explicaţia 
poate fi pusă atât pe seama preferinţelor pentru o mai mare mobilitate (auto-
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carul, microbuzul, automobilul), cât şi pe seama iniţiativelor particulare care 
organizează permanent grupuri mici pentru Turcia, Polonia, Ungaria, Siria etc. 

Principalele destinaţii externe ale turiştilor români se află în Europa 
(98,1%), mai ales în ţările vecine (80,6%) şi în Uniunea Europeană (7,7%). 

Cele mai solicitate şase destinaţii externe din ultimii ani sunt Ungaria, 
Iugoslavia, Bulgaria, Turcia, Germania şi Republica Moldova. 

Creşte, de asemenea, interesul pentru Grecia, Italia şi Elveţia, ca 
destinaţii turistice efective. 

5.5. Turismul intern al ţării noastre 

Turismul intern al României a înregistrat scăderi masive în perioada 
1990-1996, comparativ cu perioada anterioară, datorate mai multor factori, 
dintre care cei mai relevanţi sunt: 

 constrângeri economice concretizate în scăderea veniturilor reale ale 
populaţiei şi, implicit, restructurarea priorităţilor de consum în 
defavoarea turismului; 

 libertatea de a călători în străinătate şi creşterea cheltuielilor turistice 
ale românilor în afara graniţelor ţării; 

 apariţia şi dezvoltarea activităţilor private şi împroprietărirea unei părţi 
a populaţiei cu pământ, cu consecinţe asupra reducerii timpului liber 
şi, implicit, al celui destinat practicării turismului. 

Reducerea circulaţiei turistice este reflectată la nivelul tuturor indicatorilor 
statistici, respectiv număr turişti, număr înnoptări în structurile de primire, 
durata sejurului mediu şi coeficientul de utilizare a capacităţii structurilor de 
primire. 

Dacă în anul 1989 s-a înregistrat un total de 51,3 milioane înnoptări 
(turişti români şi străini), în anul 1994 numărul acestora a scăzut la 23,3 
milioane, adică 45% din nivelul înregistrat în 1989. La turiştii români reducerea 
a fost de la 46 milioane înnoptări în 1989, la 20,5 milioane în 1994, ceea ce 
înseamnă o scădere cu peste 55% în cei cinci ani. Aceeaşi tendinţă se 
înregistrează şi pentru anii 1995 şi 1996 (graficul nr. 2). 

Deşi a scăzut ca volum, circulaţia turistică internă reprezintă componenta 
de bază a turismului românesc, fapt demonstrat de ponderea importantă şi 
relativ constantă a acesteia în circulaţia turistică a României, situată în jurul a 
88-89% în ultimii 4 ani. 

Majoritatea segmentelor turismului românesc sunt dependente de piaţa 
internă, care furnizează între 87% şi 95% din clientela principalelor produse 
turistice. 

Staţiunile turistice montane, balneare şi de litoral absorb între 36 - 40% 
din cererea turistică internă, ponderea circulaţiei turistice fiind concentrată în 
Bucureşti şi în marile oraşe, reşedinţă de judeţ. 
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Turismul de vacanţă, în acest context se dispută între staţiunile montane, 
care deţin în ultimii ani primul loc, staţiunile de litoral, staţiunile balneare şi 
circuitele turistice. S-a dezvoltat şi circulaţia turistică în spaţiul rural, fără a fi 
însă evidenţiată statistic. 

5.6. Turismul intern în activităţile touroperatorilor români 

Pe total şi în structură, numărul turiştilor cuprinşi în acţiunile de turism 
intern a crescut între anii 1975 şi 1980 cu circa 1217,1 mii. În anul 1993, 
numărul participanţilor la turismul intern a scăzut faţă de 1980 cu circa 3087 mii 
ca apoi să crească uşor până în 1996, faţă de 1993 cu circa 386 mii, dar acest 
număr din 1993 reprezintă abia 54,6% faţă de 1975 şi 39,8 faţă de 1980. 

În structură, ponderea turiştilor antrenaţi în excursii a fost de 73,3% în 
1975, 66,7% în 1980 şi 46,4 în 1996. 

Numărul turiştilor înregistrează o scădere în cazul celor antrenaţi în 
excursii între 1980 şi 1996 cu circa - 72,4%, iar al celor a căror principală 
motivaţie este odihna şi tratamentul balneomedical, cu circa 36%, în aceeaşi 
perioadă. 

Şi în cazul zilelor/turist se remarcă o creştere a excursiilor cu 22,6% 
până în 1980 şi o scădere cu circa 85,0% până în 1996, iar în cazul sejururilor 
de odihnă şi tratament creşterea este de circa 81,0% până în 1980 ca, apoi să 
scadă cu circa 23, 0% la nivelul anului 1996. 

 
Tabelul 13 - Turismul intern organizat 

 Mii turişti Mii zile / turist 

 1975 1980 1993 1994 1995 1996 1975 1980 1993 1994 1995 1996 

Total  
din care: 

 
3271,5 

 
4488,6 

 
1404,1 

 
1647,4 

 
1801,0 

 
1786,6 

 
12249,1 

 
19 2 3 6,6 

 
9326,0 

 
10172, 0 

 
11787,6 

 
10302,4 

Odihnă 
trata-
ment 

 
871,9 

 
1496,3 

 
746,5 

 
750,8 

 
886,8 

 
957,8 

 
7110,0 

 
12878,6 

 
7909,4 

 
8423,8 

 
10438,4 

 
9342,4 

Excursii 2399,6 2992,3 657,6 896,6 894,1 828,8 5184,1 6358,0 1416,5 1748,2 1349,2 960,1 

Sursa: Anuarul Statistic al Ministerului Turismului. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
Cunoaşterea condiţiilor de trai, a calităţii vieţii populaţiei de peste 60 de 

ani din România a fost o preocupare a Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii 
încă de la înfiinţarea sa, atât prin cercetări referitoare la întrega populaţie, cât 
şi prin studii consacrate acestui segment. Ţinând seama de evoluţia unor 
procese şi fenomene din economia naţională cu implicaţii negative asupra vieţii 
marii majorităţi a oamenilor şi mai ales a unor categorii, între care se înscriu şi 
persoanele care au depăşit perioada vieţii active, I.C.C.V. a considerat necesar 
să reia tema şi să facă o radiografie proaspătă a condiţiilor de viaţă ale 
persoanelor aparţinând acestei categorii de populaţie. 

Din lipsă de resurse financiare, în 1998, ancheta sociologică, ca princi-
pală cale de obţinere a informaţiilor, a fost limitată la Capitală, centrul urban 
care concentrează un număr însemnat de populaţie şi de persoane de vârstă 
înaintată. Pentru a avea o imagine cât mai completă asupra situaţiei persoa-
nelor vârstnice, colectivul de autori a considerat necesar să efectueze două 
anchete: una în rândul persoanelor internate în cămine de bătrâni şi în cămine-
spital şi alta în rândul familiilor de pensionari neincluse în instituţiile menţionate 
(mai puţin pensionarii militari). Nu s-a realizat nici un fel de sondaj printre 
bătrânii cerşetori pe considerentul că deţin o pondere foarte mică în totalul 
vârstnicilor. Din diverse motive şi mai ales din cauza numărului insuficient de 
operatori în aceeaşi perioadă, cele două anchete au fost realizate în luni 
diferite: prima în iulie, iar cea de a doua în octombrie 1998. Desfăşurându-se în 
luna octombrie a anului precedent, ancheta referitoare la familiile de pensionari 
din afara instituţiilor de ocrotire n-a putut surprinde majorarea de venituri 
survenită începând din decembrie acelaşi an ca efect al măsurii de recorelare, 
măsură care a vizat o parte din pensionari şi anume pe cei cu pensie de 
asigurări sociale pentru limită de vârstă şi cu vechime integrală, pensionaţi 
până la 1 august 1996. Oricum, această recorelare n-a schimbat fundamental 
situaţia marii mase de pensionari, ci numai a redus dificultăţile în care se zbat 
cei ce au beneficiat de mărirea pensiei. 

La realizarea acţiunii au participat, sub îndrumarea unor cadre didactice, 
studenţi de la Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie şi de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă, din cadrul Universităţii Bucureşti. Atât îndru-
mătorilor cât şi studenţilor participanţi, colectivul de autori le adresează şi pe 
această cale multe mulţumiri. 

Pe lângă faptul că a evidenţiat aspecte nevralgice din viaţa populaţiei de 
vârstă înaintată din Bucureşti, ancheta efectuată a constituit şi un prilej de 
testare a instrumentelor adoptate în scopul culegerii de informaţii, a valabilităţii şi 
clarităţii întrebărilor şi variantelor de răspuns formulate. Prin acestea, studiul de 
faţa se înscrie ca începutul unei acţiuni ce poate fi realizată la nivelul întregii ţări. 



CAPITOLUL I. STRUCTURA EŞANTIONULUI  
LUAT ÎN ANALIZĂ 

 
Pentru a avea o imagine corectă asupra problemelor cu care se con-

fruntă populaţia aflată la vârsta senectuţi, din Bucureşti, s-a impus asigurarea 
unor rigori în stabilirea lotului de familii ce urmau să fie supuse analizei. 

În acest sens s-a pornit de la faptul că, la 1 iulie 1998, în Municipiul 
Bucureşti, numărul populaţiei vârstnice, respectiv al bărbaţilor de peste 60 de 
ani şi al femeilor de peste 55 de ani, era de 403,8 mii persoane, reprezentând 
20% din populaţia totală a Capitalei. Numărul pensionarilor de asigurări sociale 
de stat, existenţi la 1 iunie 1998, era de 461009, distribuiţi pe categorii de 
pensii în felul următor: 

 
Tabelul 1 - Structura pensionarilor de asigurări sociale de stat, din 

Bucureşti, la 1 iunie 1998 

- număr de persoane - 

Pensionari 
de asigurări 
sociale de 

stat 

din care: 

Pentru 
munca 
depusă 

din care: Pentru 
pierderea 

capacităţii de 
muncă 

De 
urmaş 

Cu vechime 
integrală 

Fără 
vechime 
integrală 

461009 365490 298627 66863 60603 34916 

- structura - în% 

100,0 79,3 81,7 18,3 13,1 7,6 

 
Comparativ cu populaţia vârstnică, numărul pensionarilor de asigurări 

sociale de stat este mai mare cu circa 60 de mii persoane. Acest fapt se 
explică prin condiţiile specifice de pensionare la anumite categorii de salariaţi 
(cei care au lucrat în locuri de muncă din grupa I şi II de ramuri, personalul 
navigant din aviaţia civilă, actorii şi alţii). 

Pe baza datelor referitoare la numărul pensionarilor de asigurări sociale 
de stat s-a stabilit un eşantion de selecţie, constituit din 460 unităţi de cer-
cetare, structurat în funcţie de mărimea şi de categoria de pensie (tabelul 2). 

Datele din tabelul 2 au rezultat din luarea în considerare a numărului 
total de pensionari din Bucureşti, fără a se ţine seama dacă, în cazul cuplurilor, 
numai una sau ambele persoane primesc pensie. Pornindu-se de la aceste 
date, precum şi de la alte informaţii (numele şi prenumele diverşilor pensionari, 
adresele lor, categorii de pensii şi cuantumul acestora) furnizate de lucrători ai 
Oficiului Central pentru Plata Pensiilor, cărora colectivul de autori le aduce şi 
pe această cale mulţumiri, au fost întocmite liste cu persoanele pe care urmau 
să le contacteze operatorii. Aceste liste au cuprins un număr proporţional de 
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pensionari, faţă de total, pentru fiecare categorie de pensie, stabilindu-se 
persoanele indicate şi rezerve. Operatorii au înregistrat răspunsurile unei 
singure persoane, indiferent dacă au întâlnit, la aceeaşi adresă, o persoană 
sau un cuplu. Ca urmare, acţiunea, pe teren, a avut ca unitate de înregistrare 
familia. 

 
Tabelul 2 - Eşantionul iniţial 

Număr 

Pensionari 
de asigurări 
sociale de 

stat 

din care: 

Pentru 
munca 
depusă 

din care: Pentru 
pierderea 

capacităţii de 
muncă 

De 
urmaş 

Cu vechime 
integrală 

Fără vechime 
integrală 

460 365 298 67 60 35 

- structura - în% 

100,0 79,3 81,7 18,3 13,1 7,6 

 
Din diverse motive, între care dificultatea găsirii unor familii, decesul 

anumitor pensionari, deces care a avut loc în timpul scurs de la data primirii 
informaţiilor până la momentul efectuării anchetei, lipsa de perseverenţă a unor 
anchetatori ş.a, în final, eşantionul s-a diminuat cu aproape 50% şi se prezintă 
astfel: 

 
Tabelul 3 - Eşantionul pe care a fost realizată ancheta,  

în octombrie 1998 

- număr de familii - 

Pensionari 
de asigurări 
sociale de 

stat 

din care: 

Pentru 
munca 
depusă 

din care: Pentru 
pierderea 

capacităţii de 
muncă 

De 
* 

urmaş 
Cu vechime 

integrală 
Fără vechime 

integrală 

236 190 165 25 31 15 

- structura - în% 

100,0 80,5 86,8 13,2 13,1 6,4 

 
Din compararea datelor cuprinse în tabelele 2 şi 3 rezultă că structura 

familiilor din care au fost obţinute informaţii este asemănătoare cu structura 
propusă şi, în consecinţă, au fost respectate criteriile de eşantionare. 

În funcţie de sexul şi de starea civilă ale persoanelor intervievate, 
structura familiilor incluse în anchetă se prezintă în felul următor: 
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Tabelul 4 - Structura familiilor de pensionari incluse în eşantion, după 
sexul şi starea civilă ale persoanelor intervievate 

- în% - 

Sex 
Stare 
civilă 

Celibatar(ă) Căsătorit(ă) Văduv(ă) Divorţat(ă) 
Sepa-
rat(ă) 

Concu-
binaj 

Total 

Masculin 0,8 29,8 6,8 1,3 1,3 0,9 40,9 

Feminin 3,3 5,7 46,2 3,3 - 0,6 59,1 

Total 4,1 35,5 53,0 4,6 1,3 1,5 100,0 

 
Din tabelul nr.4 rezultă că ponderea cea mai mare (46,2%) o deţin 

femeile văduve, după care urmează bărbaţii căsătoriţi. Starea civilă prezintă o 
importanţă deosebită în viaţa oamenilor, în special a celor ajunşi la bătrâneţe; 
un bărbat se descurcă 

Au fost luate în considerare văduvele care au primit pensie de urmaş. 
mai anevoios în multe treburi gospodăreşti (gătitul hranei, îngrijirea 

locuinţei etc) comparativ cu o femeie, la care aceste îndeletniciri fac parte din 
preocupările zilnice. 

În funcţie de vârsta persoanei intervievate şi de starea civilă a acesteia, 
structura familiilor incluse în eşantion este următoarea: 

 
Tabelul 5 - Structura familiilor de pensionari incluse în eşantion, după 

vârsta şi starea civilă ale persoanelor intervievate 

- în% - 

Stare 
civilă 

Grupa 
de 

vârstă 

sub 60 
de ani 

60-65 de 
ani 

66-70 de 
ani 

71-75 de 
ani 

76-80 de 
ani 

peste 80 
de ani 

Total 

Celibatar(ă) 0,8 - - 0,8 - 2,5 4,1 

Căsătorit(ă) 4,2 11,4 4,2 3,0 3,8 8,9 35,5 

Văduv(ă) 0,8 6,4 3,4 10,2 6,4 25,8 53,0 

Divorţat(ă) 0,4 0,8 0,8 0,5 0,4 1,7 4,6 

Separat(ă) 0,4 0,4 - - - 0,5 1,3 

Concubinaj - 0,8 0,7 - - - 1,5 

Total 6,6 19,8 9,1 14,5 10,6 39,4 100,0 

 
Din numărul total al familiilor din eşantion, în aproape 40%, persoanele 

cu care s-a discutat aveau peste 80 de ani, urmate de cele cuprinse între 60-
65 ani. Existenţa în eşantion a unui procent mic (6,6%) de persoane sub 60 de 
ani se explică prin numărul redus al celor care s-au pensionat la vârstă mai 
mică decât prevăd standardele. 

În ce priveşte starea civilă a persoanelor chestionate, mai mult de 
jumătate din numărul acestora (53,0%) sunt pensionari (pensionare) văduvi 
(văduve), care fac parte, în principal, din grupa de peste 80 de ani, urmată de 
grupa de 71-75 de ani. Persoanele căsătorite, care reprezintă mai mult de o 
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treime din numărul total (35,5%), sunt întâlnite, în proporţii diferite, în toate 
grupele de vârstă, ponderea cea mai ridicată fiind în grupa de 60-65 de ani 
(11,4%) şi în cea de peste 80 de ani (8,9%). 

Sub aspectul nivelului de pregătire şcolară a persoanelor intervievate, 
familiile se grupează astfel: 

 
Tabelul 6 - Structura familiilor cuprinse în eşantion, în funcţie de 

pregătirea şcolară şi de sexul subiecţilor interogaţi  
- situaţia de ansamblu- 

-în% - 

Total 

din care: 

fără 
şcoală 

şcoală 
primară 

şcoală 
generală 

şcoală 
profesională 

liceu 
şcoală 

postliceală 
studii 

superioare 

100,0 1,7 27,5 21,2 11,9 14,8 6,4 16,5 

- masculin - 

100,0 2,1 20,8  28,1 14,6 15,6 6,3 12,5 

- feminin - 

100,0 0,7 32,4 16,5 10,1 14,4 6,5 19,4 

 
Datele din tabelul nr.6 arată că o pondere mare în rândul pensionarilor o 

deţin persoanele având ca pregătire şcoala primară (clasele I-IV), după care 
urmează cei care au absolvit şcoala generală (clasele V-VIII) şi în continuare 
cei cu studii superioare, absolvenţii de liceu ş.a. Persoanele fără şcoală 
(analfabeţi) reprezintă un procent mic (1,7%). Structura pe sexe, sub aspectul 
pregătirii, cunoaşte diferenţe sensibile. La persoanele de sex masculin, 
preponderent este procentul absolvenţilor de şcoală generală (clasele V-VIII), 
urmat de cei care au terminat şcoala primară (clasele I-IV). La persoanele de 
sex feminin, ponderea cea mai mare o deţin absolventele de şcoală primară, 
după care urmează cele cu studii superioare. 

Ca statut socio-ocupaţional al persoanei cu care s-a purtat discuţia, în 
perioada vieţii active, familiile cuprinse în eşantion se grupează astfel: 

 
Tabelul 7 - Structura eşantionului, în funcţie de statutul socio-ocupaţional 

al persoanelor intervievate, în perioada vieţii active 

- în% - 

Total 

din care: 

mun-
citori 

tehni-
cieni 

func-
ţionari 

intelec-
tuali 

liber-
profesionişti 

patroni casnice alţii 

100,0 45,1 7,7 23,8 17,9 0,9 0,4 2,1 2,1 

 
Un parametru urmărit a fost acela al categoriei de pensie primită. Sub 

acest aspect, structura familiilor, din eşantion se prezintă astfel: 
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Tabelul 8 - Structura eşantionului, în funcţie de categoria de pensie 

Pensionari 
de asigurări 
sociale de 

stat 
-total- 

din care: 

Pentru 
munca 
depusă 

din care: Pentru 
pierderea 

capacităţii de 
muncă 

De 
urmaş 

Cu vechime 
integrală 

Fără 
vechime 
integrală 

100,0 80,5 86,8 13,2 13,1 6,4 

 
Corespunzător proporţiei în totalul pensionarilor, cei care primesc pensii 

pentru munca depusă deţin, în eşantion, aproximativ patru cincimi din total, 
urmează apoi pensionarii pentru pierderea capacităţii de muncă şi pensionarii 
de urmaş. Pensionarii pentru munca depusă cu vechime integrală au, în 
eşantion, în totalul pensionarilor pentru munca depusă, ponderea cea mai 
mare (86,8 comparativ cu 81,7% în realitate). Cei care primesc pensie pentru 
munca depusă fără vechimea integrală au, în eşantion, o prezenţă mai slabă 
decât în realitate (13,2 faţă de 18,3%). 

Persoanele care beneficiază de pensie pentru pierderea capacităţii de 
muncă au cam aceeaşi pondere în eşantion ca şi în realitate, în timp ce 
persoanele care se bucură de pensie de urmaş deţin o pondere mai mică în 
eşantion decât în realitate (6,4 faţă de 7,6%). 

O deosebită importanţă pentru condiţiile de viaţă ale persoanelor de 
vârsta "treia" o are perioada de pensionare, ştiut fiind că, până în prezent, 
mărimea pensiei, deci a principalei sau unicei surse de venit pentru persoanele 
din această categorie depinde şi de perioada de pensionare. Din acest punct 
de vedere, structura familiilor de pensionari din eşantionul stabilit arată astfel: 

 
Tabelul 9 - Structura eşantionului, după perioada de pensionare a 

persoanelor intervievate 
-Total - în% - 

Total 
din care pensionat în perioada: 

înainte de 1990 între 1990-1992 între 1993-1996 după 1996 

100,0 76,2 4,7 4,7 14,4 

- masculin - 

100,0 70,8 3,1 4,2 21,9 

- feminin - 

100,0 80,6 5,0 5,0 9,4 

 
Marea majoritate (peste 76%) a persoanelor care au participat la com-

pletarea chestionarului, din familiile cuprinse în anchetă, s-a pensionat înainte 
de 1990, fapt ce a influenţat direct nivelul pensiei şi puterea de cumpărare a 
acestora. Cei ieşiţi la pensie după 1990 au fost prezenţi într-o proporţie redusă, 
excepţie făcând persoanele pensionate după 1996, a căror pondere în total 
este mai ridicată. Analizând ieşirile la pensie ale persoanelor intervievate, pe 
sexe, se observă că proporţia bărbaţilor pensionaţi înainte de 1990 a fost de 
70,8%, iar cea a femeilor de 80,6%. 



CAPITOLUL II. CARACTERISTICI ALE VIEŢII 
POPULAŢIEI VÂRSTNICE DIN BUCUREŞTI 

 
Definirea condiţiilor de viaţă ale oricărui segment de populaţie poate fi 

realizată prin cunoaşterea unui număr important de parametrii; unii se referă la 
suportul economic al existenţei (avere şi venituri), iar alţii - la condiţiile zilnice 
de trai (consum alimentar şi nealimentar, spaţiu locativ şi dotări gospodăreşti), 
la starea de sănătate, la modul de folosire a timpului liber, la starea generală 
de spirit etc. În cadrul acestor parametrii rolul hotărâtor îl deţine suportul 
economic. 

1. Limitele suportului economic 

Ceea ce susţine traiul oricărei familii, respectiv suportul economic cu-
prinde, în esenţă, veniturile şi averea, adică bunurile mobile şi imobile aflate 
în posesiune şi sumele de bani deţinute, precum şi cele depuse la CEC sau în 
bănci. Luarea în considerare a averii în aprecierea situaţiei materiale se 
justifică prin aceea că, pe de o parte, multe din elementele componente consti-
tuie condiţii de trai şi, pe de altă parte, unele din acestea sunt surse de venituri. 

Veniturile, în principal cele care se obţin cu regularitate în decursul 
anului, au un rol decisiv în procurarea bunurilor şi serviciilor necesare 
satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei urbane. În cazul populaţiei 
vârstnice din Bucureşti şi în general din marile oraşe, forma precumpănitoare 
de venituri şi în cele mai multe situaţii unica, este pensia. Acest fapt a rezultat 
din răspunsurile date (la unele din întrebările existente în chestionarul 
prezentat în Anexa 1) de familiile cuprinse în ancheta sociologică efectuată, în 
Bucureşti, în octombrie 1998. În totalul familiilor intervievate, cele care au 
menţionat şi alte venituri au reprezentat numai 5%

1
. 

1.1. Mărimea veniturilor 

La nivelul lunii octombrie 1998, familiile cuprinse în anchetă, în funcţie de 
mărimea veniturilor nominale medii pe persoană, se grupau astfel: 

 
  

                                                           
1
 Este posibil ca procentul atât de redus al familiilor vârstnice care au, pe lângă 
pensie, şi alte venituri sâ fie rezultatul nerealizârii de venituri suplimentare în luna 
avuta în vedere sau al omiterii, cu sau fărâ intenţie, a menţionării acestor venituri. 
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Tabelul 10 - Structura familiilor vârstnice, din Bucureşti, după mărimea 
veniturilor medii lunare pe persoană, în octombrie 1998 

Nr. crt. 
Grupe de venituri lunare, pe 

persoană, în Oct. 1998 
- în lei - 

Ponderea familiilor vârstnice din 
fiecare grupă de venituri 

(în%) 

Total 
din care: 

cu o pers. cu două pers. 

1. până la 250000 8,5 4,7 15,0 

2. 250001 - 350000 20,8 22,1 18,4 

3. 350001 -450000 28,8 32,9 21,8 

4. 450001 - 550000 26,3 26,2 26,4 

5. 550001 - 650000 9,3 8,1 11,5 

6. peste 650000 6,3 6,0 6,9 

 
Din datele de mai sus rezultă că, pe ansamblu, cu ponderea cea mai 

mare se înscriu familiile vârstnice ale căror venituri variază între 350001 şi 
450000 de lei; ceva mai accentuată este această grupă în cazul familiilor 
constituite dintr-o singură persoană. In cadrul familiilor formate din două 
persoane, grupa cu ponderea cea mai mare este cea la care veniturile medii 
lunare pe persoană variază între 450001 şi 550000 de lei. La familiile de acest 
tip se observă însă că o pondere însemnată, de 15%, o deţin cele care au 
până la 250000 de lei pe persoană. Explicaţia principală a procentului mai 
ridicat al familiilor vârstnice formate din două persoane aflate în această 
situaţie, o constituie prezenţa numai a unei pensii. Privită sub acest aspect, 
situaţia cuplurilor bucureştene vârstnice din eşantionul avut în vedere, se 
prezintă astfel: 

 
Tabelul 11 - Numărul familiilor vârstnice constituite din doua persoane, 

pe grupe de venituri mede pe persoană 

Nr. crt. 
Grupe de venituri lunare pe 

persoană, în Oct. 1998 
-lei- 

Nr. familii formate din două pers. 
din eşantion 

Total 
din care: cu două 

pensii 

1. până la 250000 13 0 

2. 250001 - 350000 16 6 

3. 350001 - 450000 19 19 

4. 450001 - 550000 23 23 

5. 550001 - 650000 10 10 

6. peste 650000 6 6 

 
Datele din tabelul de mai sus arată clar că, în familiile constituite din 

două persoane nivelul veniturilor medii se află în strânsă dependenţă de 
absenţa sau prezenţa celei de a doua pensii; veniturile medii lunare pe o 
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persoană de peste 350000 lei sunt întâlnite, în totalitate, numai în cuplurile de 
pensionari cu două pensii. 

În cazul familiilor de pensionari, mărimea veniturilor medii pe persoană 
se află, de asemenea, în relaţie directă cu tipul de pensie, cu gradul de 
pregătire şcolară a beneficiarului de pensie şi chiar cu perioada de pensionare. 
Dacă până la un venit mediu de până la 350000 de lei pe persoană, o pondere 
mare (peste 50%) au pensiile pentru limită de vârstă fără vechime integrală în 
muncă, împreună cu cele cauzate de pierderea capacităţii de muncă şi cu 
pensiile de urmaş, veniturile de la 350000 de lei în sus şi mai ales cele de 
peste 450000 de lei pe persoană au ca suport principal pensia pentru limită de 
vârstă şi vechime integrală în muncă. 

Pregătirea şcolară, care stă la baza încadrării pe un anumit post şi în 
consecinţă determină diferenţele în mărimea veniturilor salariale şi deci în 
elementele de calcul al pensiilor, este evidenţiată ca premisă a diferenţierii 
veniturilor prin aceea că în grupele cu venituri medii personale de până la 
450000 lei o pondere foarte mare au persoanele cu şcoală primară şi şcoală 
generală, pe când la grupele de venituri mai ridicate sunt preponderente per-
soanele absolvente de liceu, de şcoală postliceală şi de învăţământ superior. 

În comparaţie cu pragurile minime de trai, aşa cum au fost estimate 
acestea de un colectiv de cercetători din Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 
rezultă că, pentru un minim de trai decent şi peste, dispuneau de venituri 
numai 8,5% din totalul familiilor vârstnice incluse în eşantion, din care peste 
9% în cazul familiilor cu o persoană şi mai puţin de 7% în celelalte. 

Familiile ale căror venituri medii personale se înscriu în primele trei 
grupe de venituri (până la 450000 de lei) şi un număr important din cele cu 
venituri aparţinând grupei a patra (cele cu până la 488000 de lei), 
reprezentând, laolaltă, aproape 70% nu dispuneau, în octombrie 1998, nici de 
veniturile necesare pentru a-şi asigura minimul de subzistenţă. 

Situaţia precară a celei mai mari părţi din familiile vârstnice din Capitală 
este relevată şi de răspunsurile date de persoanele intervievate la întrebarea 
"Veniturile pe care le aveţi acoperă nevoile dvs. de consum?". Proporţia celor 
care au răspuns că veniturile le acoperă în întregime sau în mare măsură 
nevoile de consum a reprezentat mai puţin de 14% din eşantion. Peste 40% 
din familii au apreciat că veniturile le acoperă în foarte mică măsură nevoile 
de consum şi, în mare parte (două treimi), acestea sunt familiile ale căror 
venituri medii pe persoană nu depăşesc 450000 de lei. 

De fapt, indiferent de grupa de venituri medii pe persoană, ponderea 
familiilor care au apreciat că acestea acoperă puţin sau foarte puţin din nevoile 
de consum este foarte mare, variind între 66% la grupa cu venituri de peste 
650000 de lei şi 90 - 94% la primele trei grupe. 

Cu toate că persoanele în vârstă înaintată îşi limitează, în general, 
cheltuielile în funcţie de mărimea veniturilor, dificultăţile în care se zbat le 
împinge pe multe să apeleze la împrumuturi. La întrebarea "Recurgeţi la 
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împrumuturi pentru a vă completa resursele financiare?" aproape 40% au 
răspuns afirmativ, din care peste 37% au menţionat că săvârşesc acest fapt în 
mod frecvent ("des"). Sprijinul acordat de copii, în cazul familiilor vârstnice 
care au urmaşi, este destul de firav. Aproape jumătate din aceste familii nu 
beneficiază de nici un ajutor din partea copiilor, iar proporţia celor cărora li se 
acordă un sprijin regulat, sprijin constând în bani, în produse alimentare şi mai 
ales sub formă de ajutor în treburile gospodăreşti, este sub 50%. 

Printre soluţiile la care recurg multe din familiile de pensionari pentru a-şi 
asigura, în mod temporar, mijloacele băneşti suplimentare se înscrie şi 
recurgerea la case de ajutor reciproc. Peste o treime din familiile bucu-
reştene incluse în anchetă se află în această situaţie, iar cei pensionaţi înainte 
de 1990 sunt membrii ai caselor de ajutor reciproc într-o proporţie mai mare - 
de aproape 42%. După starea civilă, grupele cu proporţia cea mai mare a 
membrilor CAR sunt femeile văduve şi cele divorţate, acestea fiind cele mai 
îngrijorate de ziua de mâine. 

Mărimea veniturilor constituie pentru cele mai multe familii de pensionari 
primul motiv de nelinişte. La întrebarea "Care consideraţi că este problema 
cea mai gravă a vieţii dvs., în prezent?", circa 63% din familiile cuprinse în 
eşantion au răspuns că aceasta este insuficienţa veniturilor şi grija zilei de 
mâine; urmează, la distanţă mare, sănătatea precară (aproximativ 23%) şi 
singurătatea (aproximativ 12%). Proporţia celor care manifestă îngrijorare 
deosebită în legătură cu veniturile este foarte mare în familiile în care capul de 
familie are, ca grad de instruire, cel mult şcoala generală. 

1.2. Reflectarea veniturilor în condiţiile de trai 

Ca şi în cazul altor categorii de populaţie afectate puternic de situaţia 
economică a ţării, un procent însemnat (aproape 45%) din familiile vârstnice 
ale căror venituri nu acoperă decât în mică şi în foarte mică măsură nevoile de 
consum resimt acest efect, în primul rând, la consumul alimentar, deci la 
capitolul fundamental al existenţei umane; aproape 30% din familiile respective 
cunosc consecinţe negative, în principal, la nevoile de sănătate, care la multe 
din persoanele în vârstă sunt amplificate de rolul vital pe care îl are 
satisfacerea acestora în menţinerea în viaţă; circa 14% din familii sunt afectate 
la nevoile de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi 11% la cele legate de locuinţă. 
Datorită dificultăţilor întâmpinate în satisfacerea nevoilor menţionate mai sus, 
marea majoritate a persoanelor intervievate a ajuns să ignore nevoile culturale, 
ceea ce este un fenomen negativ grav, acesta fiind, între altele, o expresie a 
căderii în sărăcie. Între aspectele negative pe care le cunosc persoanele 
vârstnice în alimentaţia lor se înscriu lipsa unor produse cu rol important în 
menţinerea vigorii şi sănătăţii, lipsa mai multor sortimente de mâncare la masa 
principală şi altele. 
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În privinţa carenţelor referitoare la alimentele consumate, este de arătat 
că în săptămâna anterioară efectuării anchetei sociologice

1
, unele familii de 

bătrâni (peste 10%) nu au consumat nici cea mai neînsemnată cantitate de 
carne, lapte şi produse lactate, ouă sau fructe, iar din consumul a două treimi 
din familiile respective a lipsit în întregime carnea; laptele şi produsele lactate, 
ouăle, precum şi fructele n-au figurat în consumul a aproape jumătate din 
numărul de familii incluse în anchetă. 

Alimentaţia deficitară a unui număr însemnat din grupa persoanelor 
vârstnice este relevată şi de numărul sortimentelor de mâncare consumate la 
masa principală. Din totalul familiilor chestionate, circa 40% mănâncă un singur 
fel, cu o pondere mare (două treimi) participând familiile ale căror venituri medii 
lunare n-au depăşit, în octombrie 1998, 450000 de lei. În cea mai mare parte 
(peste patru cincimi), acestea sunt familii formate dintr-o singură persoană, în 
principal văduve (şi văduvi) şi nu au copii sau nu locuiesc la unul dintre ei. 
Prezenţa unui singur fel de mâncare la masa principală a celei mai mari părţi 
din numărul persoanelor văduve îşi are explicaţia şi în dezechilibrul familial 
rezultat din decesul partenerului de viaţă. 

La întrebarea "Cum vă asiguraţi hrana zilnică?", circa 38% din persoa-
nele văduve au răspuns: "cu ajutorul rudelor" sau "recurgând la persoane 
străine", soluţiile acestea fiind întâlnite, frecvent, la persoanele de peste 80 de 
ani, care, în marea lor majoritate, sunt neputincioase. 

Insatisfacţia în ceea ce priveşte alimentaţia este pusă în evidenţă de 
procentul ridicat al familiilor vârstnice care, la întrebarea "Cum apreciaţi 
alimentaţia dvs.?", circa 70% au răspuns "necorespunzătoare". Acest calificativ 
este predominant la toate grupele de vârstă (cu oarecare atenuare la vârsta de 
peste 80 de ani), indiferent de pregătirea şcolară (singura excepţie făcând-o 
familiile în care capul acestora n-are nici un fel de şcoală şi la care răspunsu-
rile sunt distribuite, în mod egal, între "corespunzătoare" şi "necorespun-
zătoare"). Urmărind cele două variante de răspuns, în funcţie de gruparea 
familiilor după venitul mediu pe persoană se constată că proporţia celor care 
apreciază alimentaţia proprie ca necorespunzătoare se situează între 75 şi 
78% la grupele cu venituri până la 450000 de lei, după care, procentul scade, 
ajungând la 53% la grupa cu venituri de peste 650000 de lei. 

Ca dotări gospodăreşti, din cele opt obiecte menţionate în chestionar 
(aragaz cu gaze sau cu butelie, maşină electrică de spălat rufe, frigider, 
aspirator, maşină electrică de călcat, radio, televizor şi autoturism) aproape 3% 
din gospodării deţin toate cele opt obiecte, inclusiv autoturism, iar peste două 
treimi dispun de cinci până la şapte obiecte; numai şase din cele 236 se află în 

                                                           
1
 La alegerea perioadei respective s-a ţinut seama de posibilităţile limitate ale 
memoriei majorităţii oamenilor şi mai ales a celor în vârsta de a reţine asemenea 
informaţii pentru perioade mai mari sau mai îndepărtate de momentul desfăşurării 
anchetei. 
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posesia unui singur obiect, în principal aragaz. Pe lângă aragaz şi fier de călcat 
rufe, marea majoritate a familiilor vârstnice din Bucureşti are televizor, radio şi 
frigider. Un asemenea inventar, care acoperă o parte mare din cerinţele 
gospodăreşti este, în general, vechi, fiind procurat în perioada activă a vieţii, în 
principal înainte de 1990. 

În ceea ce priveşte locuinţa, este de arătat că mai mult de trei sferturi 
din familiile de pensionari din Bucureşti cuprinse în anchetă sunt proprietare 
ale spaţiilor locative în care se află, aproape 15% locuiesc în case ale copiilor 
sau în spaţii cedate unor familii tinere, acestea din urmă asumându-şi 
responsabilitatea întreţinerii persoanelor vârstnice foste proprietare, şi puţin 
peste 7% din familii sunt chiriaşe în locuinţe de stat. 

Peste 80% din locuinţele acestor familii au una sau două camere de 
dormit, sub 15% (corespunzător procentului familiilor care locuiesc la copii sau 
cu familii tinere cărora le-au cedat locuinţa în schimbul îngrijirii până la deces) 
au trei camere şi circa 5% au mai mult de trei camere. Încălzirea locuinţelor a 
peste 90% din familii este asigurată prin calorifere, în primul rând, şi prin sobe 
cu gaze. Deşi 86% au apreciat că cheltuielile de întreţinere a locuinţei sunt 
greu de suportat sau chiar insuportabile, numai 2% ar dori altă locuinţă pe 
motiv că cea actuală este prea costisitoare. Paradoxul situaţiei se explică prin 
legătura care se stabileşte în decursul anilor între om şi spaţiul în care locu-
ieşte, legătură, care, începând de la o anumită vârstă, devine foarte puternică 
şi prin imposibilitatea de a cumpăra o locuinţă nouă. 

În familiile care şi-au exprimat dorinţa de a schimba locuinţa din diverse 
motive (circa 18% din total), motivul cu ponderea cea mai mare (circa 44%) - 
exprimat, în principal, de cupluri - este spaţiul insuficient, existenţa unei singure 
camere. 

Faptul că în ceea ce priveşte spaţiul locativ cea mai mare parte din fami-
liile vârstnice bucureştene nu se confruntă cu probleme grave se datorează 
asigurării acestora cu locuinţe înainte de 1990. 

Cumpărarea de articole de îmbrăcăminte şi de încălţăminte a devenit 
un eveniment rar în viaţa familiilor vârstnice. La întrebarea "Vă amintiţi când v-
aţi cumpărat ultimul articol de îmbrăcăminte sau de încălţăminte?" peste 73% 
din capii familiilor incluse în eşantion au răspuns "nu-mi amintesc", iar peste 
16% şi-au delimitat perioada ultimelor achiziţii la "acum doi - trei ani". Procentul 
familiilor care au făcut ceva cumpărături de asemenea articole în ultimii doi ani 
este de numai 10%. Parţial, situaţia arătată îşi are explicaţia în faptul că multe 
din articolele de îmbrăcăminte şi de încălţăminte, ca de altfel cea mai mare 
parte din bunurile din dotarea gospodăriei, sunt achiziţionate în perioada activă 
a vieţii. Proporţia redusă a familiilor vârstnice care şi-au îmbogăţit sau şi-au 
înnoit garderoba în ultimii ani are însă o determinare economică puternică şi 
anume veniturile. Acest fapt este demonstrat de relaţia dintre mărimea 
veniturilor medii pe persoană şi proporţia familiilor vârstnice care au reuşit să 
realizeze unele cumpărături de articole din această categorie, în ultimii doi ani. 
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La grupele de familii cu venituri până în 550000 de lei pe persoană, proporţia 
celor care au achiziţionat cel puţin un articol de îmbrăcăminte sau de 
încălţăminte a fost de numai 6,5%, pe când la grupele cu peste 550000 de lei a 
fost de aproape 30%, iar la grupa cu peste 650000 de lei - de 40%. 

2 .Starea sănătăţii - una din problemele grave ale persoanelor de 
vârstă înaintată 

Aşa cum se cunoaşte, la multe din persoanele în vârstă apar, în ceea ce 
priveşte sănătatea, necazuri mari. În bună parte, deteriorarea sănătăţii acestei 
categorii de populaţie îşi are explicaţia în reducerea vigorii organismului şi deci 
în diminuarea capacităţii sale de rezistenţă la acţiunea agenţilor patogeni. În 
acest sens operează însă şi factorii provocatori de stres, care, din păcate, în 
anii pe care îi parcurgem cunosc un proces de recrudescenţă şi se manifestă 
cu deosebită putere îndeosebi în cazul unor segmente ale populaţiei, între care 
se înscriu şi bătrânii. 

În vederea radiografierii stării de sănătate a familiilor vârstnice din 
Bucureşti incluse în eşantion, în chestionarul utilizat a fost formulată întrebarea 
"Care este starea sănătăţii dvs.?". La această întrebare, varianta de răspuns 
cu ponderea cea mai mare (peste 50%) a fost "proastă", după care a urmat 
"mulţumitoare" (aproape 40%) şi "bună" (sub 10%). În plus, peste 90% din 
persoanele intervievate suferă de diverse afecţiuni (slăbirea auzului, slăbirea 
vederii, dificultăţi la mers, reumatism ş.a.), din care circa 28% au două şi mai 
multe afecţiuni. Asemenea situaţii amplifică sentimentul de disconfort şi starea 
de nemulţumire care se reflectă şi în modul de percepere a condiţiilor generale 
de trai. 

Proporţia precumpănitoare a răspunsului "proastă" este întâlnită nu numai 
la persoanele de peste 80 de ani, dar şi la cele din grupele de vârstă mai mică. 

Starea sănătăţii este cea mai gravă problemă a multor familii de 
pensionari. La întrebarea "Care consideraţi că este problema cea mai gravă a 
vieţii dvs., în prezent?", mai mult de o cincime din familii au răspuns" sănătatea 
precară", aceasta înscriindu-se pe locul doi după "insuficienţa veniturilor". 

Datorită posibilităţilor pe care le oferă Capitala sub aspectul asistenţei 
medicale şi a unor deprinderi căpătate în perioada vieţii active, care la foarte 
mulţi pensionari coincide cu anii dinainte de 1990, când serviciile medicale 
erau asigurate, în principiu, gratuit, cei mai mulţi (peste 85%)din pensionari se 
adresează persoanelor şi instituţiilor specializate pentru a se menţine în viaţă. 
Procentul redus al celor care ignoră consultarea specialiştilor (puţin peste 4%) 
este constituit, în principal, din familii ai căror membrii au un grad redus de 
pregătire şcolară (cel mult o şcoală profesională). 

Dacă recurgerea la servicii calificate de sănătate nu este o problemă în 
cazul persoanelor vârstnice din Bucureşti, procurarea de medicamente 
reprezintă un adevărat obstacol. Simptomatic este însă faptul că cele mai 
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multe familii (circa 60%) întâmpină dificultăţi din cauza lipsei de bani. Proporţia 
familiilor aflate în această situaţie este majoritară în toate grupele de venituri 
medii pe persoană, cu excepţia celei cu venituri de peste 650000 de lei, dar 
cunoaşte dimensiuni mai mari la grupele cu venituri sub 550000 de lei. Relaţia 
dintre venituri şi dificultăţile legate de procurarea de medicamente este 
evidenţiată de următoarele date: 

 
Tabelul 12 - Ponderea familiilor de pensionari din Bucureşti care au 

întâmpinat dificultăţi în procurarea de medicamente, pe grupe de venituri 
medii pe persoana, în octombrie 1998 

- în% - 

până la 
250000 lei 

250001 . 
350000 lei 

350001 -
450000 lei 

450001 -
550000 lei 

550001 -
650000 lei 

peste 650000 
lei 

55,0 70,8 66,2 51,6 54,5 46,7 

 
Este de subliniat că un procent deloc neglijabil (peste 7%) din familiile de 

vârstă înaintată din Bucureşti consideră că un impediment important în calea 
procurării de medicamente este lipsa acestora din unităţile farmaceutice. 

3. Timpul liber - spaţiul temporal nediversificat 

Timpul liber pe care îl au familiile de pensionari din Bucureşti nu 
cunoaşte o prea mare diversitate în modul de folosire. În ancheta efectuată s-a 
urmărit, în principal, cunoaşterea modului de consumare a timpului zilnic din 
afara programului de somn, masă şi alte necesităţi fiziologice. 

Sănătatea şubredă a multora, veniturile insuficiente şi, într-o oarecare 
măsură, lipsa unor deprinderi le îngustează acestora câmpul opţiunilor pentru 
destindere şi recreare. Peste 49% din familiile investigate, în principal cele cu 
pregătire până la nivel de absolvent al şcolii generale, se mărginesc la una sau 
la două modalităţi de utilizare a timpului liber, între care cele mai întâlnite sunt 
"statul în pat" şi urmărirea programelor T.V. sau a emisiunilor de radio. 
Numărul mare de răspunsuri " statul în pat" îşi are explicaţia îndeosebi în 
proporţia ridicată a persoanelor bolnave şi a celor cu dificultăţi la mers. 

Circa 30% din familii apelează la trei variante de folosire a timpului liber, 
acestea cuprinzând în plus faţă de cele menţionate mai sus, fie cititul unor 
publicaţii (ziare, reviste) fie efectuarea de treburi gospodăreşti. Restul de 
familii, aproximativ 20% recurg, în mod frecvent la mai mult de trei modalităţi 
de cheltuire a timpului liber; la aceste familii cunosc o frecvenţă mai mare sau 
mai mică cititul presei şi al revistelor, urmărirea emisiunilor T.V., ascultatul 
programelor radio, efectuarea de treburi gospodăreşti, ajutorul dat copiilor 
(care au familii) şi lectura cărţilor. 

Pe ansamblul familiilor cuprinse în anchetă, aproape 60% folosesc o 
parte din timpul unei zile pentru urmărirea emisiunilor T.V., această preocupare 
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ocupând primul loc în gama modalităţilor de folosire a timpului zilnic liber. Pe 
locul următor (cu aproape 57%) în ceea ce priveşte modul de utilizare a 
timpului unei zile de către familiile de pensionari se înscrie efectuarea de 
treburi gospodăreşti în propria lor locuinţă. Poziţia a treia este ocupată de 
statul în pat; aproape 38% din familii îşi petrec o parte din timp în acest mod, 
din care mai mult de un sfert (în special suferinzii) se limitează numai la 
această variantă de petrecere a timpului lor. Ascultatul radio-ului se plasează 
pe locul al patrulea, fiind un gen de informare şi destindere ce interesează 
aproape 36% din familiile de pensionari. Lectura unor publicaţii (ziare, reviste) 
ocupă locul al cincilea şi este efectuat de ceva mai mult de o cincime din 
familiile incluse în anchetă. Plimbările în oraş, lectura cărţilor şi ajutorul acordat 
copiilor sunt întâlnite, ca modalitate de utilizare parţială a timpului zilnic, la 12 
până la 15% din familiile de pensionari; lectura de cărţi este o pasiune a 
aproape 13% din totalul familiilor investigate şi este caracteristică mai ales 
persoanelor care au absolvit un liceu sau o instituţie de învăţământ superior. 

Datele obţinute prin ancheta efectuată în Bucureşti cu privire la dorinţele 
exprimate de familiile de pensionari referitoare la "ceea ce ar trebui să existe 
pentru o mai plăcută utilizare a timpului liber" arată o oarecare resemnare din 
partea acestora; aproape 60% din familiile chestionate au dat răspunsul "nu 
ştiu". Printre soluţiile care s-au bucurat de un oarecare interes din partea 
familiilor de pensionari se înscriu amenajarea de spaţii pentru întâlniri (ca, de 
exemplu, cluburi), asigurarea de bilete de teatru şi operă la preţuri mai reduse, 
acordarea de înlesniri în practicarea turismului. 

4. Răspunsuri concludente 

Sintetic, schimbările produse în condiţiile de viaţă ale familiilor de 
pensionari, în perioada tranziţiei, sunt redate de modul cum percep aceste 
familii situaţia lor actuală în raport cu perioada dinainte de 1990. Aprecierile pe 
care le-au făcut cele mai multe din familiile bucureştene incluse în anchetă în 
legătură cu nivelul de trai propriu din octombrie 1998, comparativ cu perioada 
anterioară anului 1990, scot în evidenţă existenţa unei proporţii mari de 
nemulţumiţi. La întrebarea "Cum apreciaţi nivelul dvs. de trai, în prezent, 
comparativ cu situaţia dinainte de 1990?", peste 83% din cei intervievaţi au 
răspuns "mai scăzut" şi mai puţini de 6% au menţionat "mai ridicat". 
Preponderenţa familiilor care au dat un răspuns negativ este întâlnită la toate 
grupele de vârstă, indiferent de nivelul de pregătire şcolară şi de venitul mediu 
pe persoană. 

Comparativ cu situaţia din 1996, potrivit aprecierilor aceloraşi familii, 
condiţiile de trai din octombrie 1998 au cunoscut o uşoară modificare în sens 
pozitiv. Astfel, la întrebarea "Cum sunt condiţiile dvs. de trai, în prezent, faţă de 
1996?" varianta de răspuns "mai proastă" a fost dată de aproape 70% din 
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familii, cu circa 14 puncte procentuale mai puţini, comparativ cu situaţia 
dinainte de 1990; peste un sfert din total au apreciat "acelaşi". 

Sănătatea precară, nivelul foarte redus al pensiilor faţă de nevoile reale 
de consum, dar şi o oarecare doză de conservare le determină pe cele mai 
multe familii de pensionari (peste 86%) să vadă în mărirea pensiei unica 
soluţie de îmbunătăţire a situaţiei lor. Ţinând seama de situaţia reală şi de 
faptul că pensiile nominale au rămas mult în urmă faţă de creşterea preţurilor 
la bunurile şi serviciile de consum şi mai ales faţă de cele ale bunurilor şi 
serviciilor pe care pensionarii trebuie să şi le asigure vrând nevrând (cum ar fi 
unele produse alimentare, serviciile referitoare la întreţinerea locuinţei ş.a.) 
opţiunea pentru o asemenea soluţie nu poate fi privită ca o dorinţă absurdă. 

Prestarea de activităţi suplimentare este considerată ca o cale de ales 
de un procent mic (sub 4%) din aceste familii şi reprezintă, în mod normal, 
opţiunea unor pensionari care nu depăşesc vârsta de 70 de ani, având, ca 
pregătire şcoala generală, şcoala profesională sau liceul. Alte soluţii, între care, 
primirea de ajutor social, îngrijirea din partea unor persoane şi mai ales 
internarea într-un cămin de bătrâni sunt privite cu interes de un număr 
insignifiant de pensionari. Reţinerea în masă faţă de internarea în cămine de 
bătrâni este relevată şi de răspunsurile date la întrebarea "în viitor intenţionaţi 
să vă internaţi într-un cămin de bătrâni?", aproape 93% din cei intervievaţi au 
răspuns "nu", 6,4% şi-au exprimat indecizia prin "nu ştiu" sau prin "mă voi 
interna dacă..."; numai sub 1% au răspuns categoric "da". Situaţia de mai sus 
este, întrucâtva, în contradicţie cu răspunsul referitor la singurătate ca 
problema cea mai gravă a vieţii lor, răspuns dat de peste 11% din bătrânii 
intervievaţi, dar este explicabilă prin teama de necunoscut şi mai ales prin 
neadmiterea despărţirii, pentru restul vieţii, de mediul cu care sunt obişnuiţi. 

 



CAPITOLUL III. SITUAŢIA BĂTRÂNILOR INTERNAŢI  
ÎN CĂMINE 

 
Deşi numărul persoanelor de vârstă înaintată internate în cămine de 

pensionari şi de bătrâni, în cămine-spital reprezintă o proporţie redusă în totalul 
populaţiei aflate la vârsta "treia", colectivul de cercetători care au avut ca subiect 
de studiu analiza condiţiilor de viaţă ale familiilor de bătrâni din Bucureşti a 
considerat că este necesar să-i ia în seamă şi pe aceştia. Ca şi în cazul 
persoanelor neinstituţionalizate, pentru a obţine informaţii utile s-a recurs la un 
chestionar tip (a se vedea Anexa 2), pe care l-au completat operatorii trimişi de 
I.C.C.V. (la sfârşitul lunii iunie şi începutul lui iulie 1998) în căminele în care 
există bătrâni fără probleme psihice, apţi să dialogheze corect cu un interlocutor. 
Ca urmare, în anchetă au fost cuprinse Căminul de pensionari nr.l, situat pe 
şoseaua Bucureşti-Târgovişte, Căminul de bătrâni nr.5, din Calea Vitan, Căminul 
de bătrâni nr.6 de pe strada Floarea Roşie şi Căminul spital de Geriatrie şi 
Gerontologie nr.l, situat pe strada Barbu Delavrancea (vezi Anexa 3). 

1. Premise ale analizei 

În total, au fost intervievate 47 de persoane, din care 19 bărbaţi şi 28 de 
femei, majoritatea (39) provenind din Bucureşti. Aproape 94% aveau, la data 
efectuării anchetei, peste 65 de ani, iar grupa de vârstă preponderentă 
(aproape 30%) era constituită din persoane având între 76 şi 80 de ani. 

Sub aspectul statutului socio-profesional din perioada activă, ponderea 
cea mai mare, aproape 43%, o deţin foşti muncitori, după care urmează foşti 
intelectuali (peste 19%) şi funcţionari (aproape 15%). Perioada de când se 
aflau persoanele respective în cămin era de până la 2 ani şi peste 4 ani, câte 
38,3% şi între 2 şi 4 ani 23,4%. 

Este de reţinut că ceva mai mult de jumătate din numărul celor cuprinşi 
în anchetă n-aveau copii în viaţă şi de aici şi existenţa unor dificultăţi mari în 
asigurarea de sprijin la bătrâneţe, dacă ar fi rămas în afara căminului. Sunt 
însă şi persoane care aveau unul şi chiar mai mulţi copii, procentul acestora 
fiind de aproape 49%. Totodată, peste 53% din total aveau rude apropiate, din 
care 64% - surori şi fraţi. În segmentul bătrânilor asistaţi, cu copii, peste o 
treime, au urmaşi care fac parte din categoriile socio-profesionale cu pregătire 
superioară, fiind intelectuali. 

Internarea celei mai mari părţi dintre bătrânii chestionaţi (peste 55%) a 
fost rezultatul demersului lor. Ca număr (şi procent), aceştia au depăşit 
proporţia celor care nu aveau copii în viaţă. Intervenţia copiilor pentru 
internarea părinţilor în cămine de pensionari sau în cămine-spital a ocupat, pe 
ansamblul lotului cuprins în anchetă, locul ultim între situaţiile posibile; din cele 
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47 de persoane chestionate, numai 5 (10,5%), toate de sex feminin, au fost 
internate de copii. În raport cu numărul total al persoanelor asistate, cu copii, 
proporţia este relativ mare (circa 17%). 

Motivul cel mai mult prezentat, atât de bărbaţi cât şi de femei, pentru 
internarea în cămin este imposibilitatea persoanelor respective de a se 
întreţine singure. Un asemenea motiv este întâlnit, în proporţii diferite, la 
toate grupele de vârstă şi este menţionat de asistaţii proveniţi din toate 
grupele socio-profesionale. Jumătate din numărul celor care au invocat motivul 
menţionat mai sus sunt persoane fără urmaşi. Pe locul următor, ca frecvenţă, 
în seria cauzelor care au acţionat în sensul internării în cămin, figurează lipsa 
unui spaţiu de locuit. Acest motiv, care, ca număr (şi procent), este foarte 
aproape de cel de mai sus, a fost arătat, de asemenea, nu numai de bărbaţi, ci 
şi de femei, din toate grupele de vârstă. Jumătate din aceste persoane nu au 
urmaşi, iar o parte din cealaltă jumătate au chiar doi şi trei copii în viaţă. 

Neputinţa de a se întreţine singuri şi lipsa unui spaţiu de locuit au 
determinat aproape 96% din persoanele intervievate să recurgă la internarea 
în cămine. Alte motive, cum ar fi singurătatea şi stările conflictuale din familie, 
nu au avut o contribuţie însemnată în alegerea căminului ca soluţie de 
asigurare a unei bătrâneţi mai liniştite. 

Viaţa a arătat că oricât de bune ar fi condiţiile într-o colectivitate în care o 
persoană consimte -din diverse motive- să se integreze la vărsta înaintată, din 
partea acesteia se manifestă multă nostalgie faţă de viaţa de familie şi 
dorinţa de a-i vedea pe cei apropiaţi. Ţinând seama de această caracte-
ristică a persoanelor asistate, în chestionarul utilizat, a fost inclusă întrebarea 
"Sunteţi vizitat(ă) de anumite rude sau de prieteni (prietene)?" Răspunsurile 
arată că 31 din 47 de persoane (aproape 64%) primesc vizita rudelor sau a 
prietenilor (prietenelor) des sau rar. Cei mai mulţi dintre aceştia (28, respectiv 
58%) se bucură de vizite des. Între cei cărora li s-au pus întrebări există însă 
un număr însemnat de bătrâni care nu beneficiază de nici un fel de relaţii cu 
oameni din afara căminului. 

2. Aprecieri asupra condiţiilor de viaţă din cămine 

Pentru o analiză cât mai completă asupra situaţiei bătrânilor bucureşteni 
cuprinşi în cămine a fost necesară cunoaşterea opiniei celor chestionaţi asupra 
hranei şi condiţiilor de cazare, asupra condiţiilor de îngrijire a sănătăţii, 
asupra modului în care îşi petrec timpul şi asupra altor aspecte. În fapt, 
starea de mulţumire sau de nemulţumire a persoanelor asistate este conclu-
dentă şi chiar suficientă pentru aprecierea condiţiilor de viaţă din căminele de 
bătrâni. 

La întrebarea "Cum vi se pare, sub aspect calitativ, mâncarea consu-
mată de dvs. la cămin?" cei mai mulţi dintre cei chestionaţi (31 persoane, res-
pectiv aproape două treimi) au răspuns "foarte bună" şi "bună"; "satisfăcătoare" 
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a fost răspunsul dat de 10 persoane (puţin peste o cincime din numărul total), 
iar 6 persoane (cam o optime) au apreciat mâncarea ca fiind "proastă" şi " 
foarte proastă". Nu se poate face nici o remarcă în privinţa gradului de exigenţă 
a persoanelor care au dat răspunsuri negative; astfel, două din acestea sunt 
foşti intelectuali, însă alte şase persoane de aceeaşi categorie au menţionat că 
mâncarea este bună şi foarte bună. 

Cantitativ, mâncarea oferită asistaţilor este considerată ca suficientă 
de două treimi din aceştia, proporţia celor care au făcut o asemenea apreciere 
fiind aproximativ egală în rândul ambelor sexe. Puţin peste o cincime din cei 
intervievaţi consideră că se dă multă mâncare şi circa o optime (6 persoane) 
apreciază că aceasta este insuficientă. Între aspectele particulare ale ultimului 
grup de persoane se înscriu ponderea mai ridicată a femeilor şi prezenţa unor 
persoane cu stagiu, în cămin, de peste patru ani. 

Condiţiile de cazare din cămin sunt apreciate ca bune şi satisfăcătoare 
de aproape toate persoanele internate, incluse în lot, din care şapte din zece 
au făcut aprecieri pozitive. În general, în căminele în care s-a desfăşurat 
ancheta, într-o cameră se află, în medie, 4-5 persoane. 

Deoarece multe din persoanele internate în căminele de bătrâni au o 
sănătate şubredă

1
, iar majoritatea are diverse afecţiuni (ale aparatului cardio-

vascular şi locomotor, miopie, hipoacuzie ş.a.), asistenţa medicală perma-
nentă şi de calitate reprezintă o cerinţă esnţialâ a acestor cămine. Informaţiile 
obţinute prin anchetă arată că mai mult de un sfert din persoanele chestionate 
au o sănătate nesatisfăcătoare, iar numărul persoanelor fără nici o afecţiune 
este relativ mic, de 8. 

Referitor la condiţiile de îngrijire a sănătăţii bătrânilor din cămin, peste 
80% din persoanele întrebate au răspuns că acestea sunt bune şi peste 10% 
au menţionat că sunt satisfăcătoare, iar restul (sub 10%) le-a considerat 
nesatisfăcătoare. Este de menţionat că fiecare din căminele vizitate dispune de 
cabinet medical şi este deservit de cel puţin un medic, de personal sanitar cu 
pregătire medie, de infirmieri, de îngrijitoare, iar unele şi de masori. Măsura în 
care căminele de bătrâni sunt asigurate cu aparatură medicală, medicamente, 
pansamente ş.a. nu a fost obiect de studiu în cadrul temei de faţă. 

În ansamblul condiţiilor de viaţă a bătrânilor internaţi în cămine, un rol 
important îl deţine folosirea timpului liber, acesta ocupând tot spaţiul 
temporar care depăşeşte timpul afectat dormitului, mesei şi rezolvării nevoilor 
fiziologice. Datorită unor limite ce decurg din traiul în comun, din vârsta 
înaintată a persoanelor asistate, din starea de sănătate a acestora, folosirea 
timpului liber nu cunoaşte un evantai prea larg de variante, dar manifestarea cu 
uşurinţă a unor preferinţe contribuie din plin la asigurarea unui grad ridicat de 

                                                           
1
 La o întrebare din chestionar, şi anume "Ce afectează cel mai puternic starea 
dvs. sufletească?", 16 persoane (peste o treime din cei intervievaţi) au 
răspuns:"boala". 
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satisfacţie. Mijloacele de care dispun căminele de bătrâni pentru destindere 
sunt apreciate, de marea majoritate a persoanelor chestionate (peste 85%), ca 
fiind corespunzătoare dorinţelor lor. 

Din informaţiile obţinute prin ancheta efectuată rezultă că cei mai mulţi 
dintre bătrânii întrebaţi urmăresc emisiunile T.V. Pe locul următor, în ansamblul 
posibilităţilor de folosire a timpului liber, se situează discuţiile cu alte persoane; 
statul în pat, cititul ziarelor şi lectura unor cărţi de beletristică ocupă locurile 
următoare între preferinţele manifestate de asistaţi; lectura unor cărţi de ştiinţă 
captivează interesul unui număr mic de persoane, în principal din rândul celor 
care au desfăşurat munci intelectuale. În cadrul lotului luat în analiză, poziţia 
principală o ocupă persoanele care îmbină cel puţin două modalităţi de utilizare 
a timpului liber, acestea constând, în principal, în statul în pat şi discuţiile cu 
alte persoane sau lectura ziarelor. 

3. Relaţiile interumane 

Date fiind sensibilităţile mari ale persoanelor în vârstă, comportamentul 
personalului care lucrează în căminele de bătrâni are o importanţă deosebită 
în asigurarea bunei dispoziţii la asistaţi. La întrebarea "Cum apreciaţi modul în 
care se comportă personalul căminului faţă de dvs.?", cei mai mulţi (41, adică 
peste 87%) au dat răspunsul "receptiv la solicitările mele", după care urmează, 
la mare distanţă, "indiferent"; răspunsurile "ostil" şi "agresiv" au reprezentat 
excepţii. Aprecierea pozitivă a atitudinii personalului pus în slujba celor internaţi 
este o sursă importantă pentru liniştea şi calmul acestora. 

Comunicarea, ca expresie a sociabilităţii şi a interesului de manifestare, 
interes deosebit de prezent la persoanele de vârstă înaintată, au cadrul 
asigurat prin prezenţa, în aceeaşi cameră de dormit sau în sala de mese, a mai 
multor persoane. Dacă gradul ridicat de compatibilitate dintre acestea este 
sursă de bună dispoziţie, incompatibilitatea este un neajuns, cu efecte 
inverse. Însuşi faptul că discuţiile cu alte persoane ocupă locul doi între 
modalităţile de petrecere a timpului arată cât de importantă este existenţa unor 
relaţii plăcute cu celelalte persoane din internat pentru fiecare asistat. Din 
sondajul efectuat rezultă că nemulţumirea în ceea ce priveşte aceste relaţii 
reprezintă o excepţie. 46 din persoanele chestionate au apreciat aceste relaţii 
ca bune şi satisfăcătoare, cele mai multe (28), considerându-le bune; excepţia 
este o femeie al cărui statut socio-profesional a fost cel de casnică. 

4. Răspunsuri de sinteză 

Pentru a cunoaşte în ce măsură s-au acomodat cu viaţa din cămin, 
persoanelor interogate li s-au pus următoarele întrebări: "Cum apreciaţi viaţa în 
căminul în care vă aflaţi?" şi "Aţi dori să părăsiţi căminul şi să locuiţi în altă 
parte?" 
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La prima întrebare, în contrast cu răspunsurile date la majoritatea între-
bărilor care vizează condiţiile de viaţă şi relaţiile interumane, un număr de 11 
persoane, deci peste 23% din total, au răspuns "mai degrabă neplăcute"! restul 
a ales varianta "mai degrabă plăcute". 

Numărul celor care ar dori să plece din cămin este apropiat de cel 
menţionat mai sus (12) şi corespunde cu numărul celor care au urmaşi direcţi. 
În grupa persoanelor care manifestă tendinţe centrifuge faţă de cămin, cu o 
pondere mai însemnată se înscriu cele care au un stagiu de asistat de 2 la 4 
ani, la care amintirea vieţii de familie, cea petrecută în anii anteriori internării, 
revine cu putere. În acest sens sunt simptomatice şi răspunsurile date la între-
barea "Ce afectează cel mai puternic starea dvs. sufletească?"; doisprezece 
din cei chestionaţi (respectiv peste 25%) au răspuns "dorinţa de a fi între cei 
apropiaţi", iar 15 (32%) au menţionat "singurătatea". Dacă la numărul celor de 
mai sus se adaugă şi cazurile marcate de sentimentul inutilităţii (5), avem o 
imagine destul de completă a stărilor de spirit care vedeau în cămin un loc 
nepreferat. 

Numărul persoanelor care au răspuns afirmativ la întrebarea "Puteţi şi 
doriţi să desfăşuraţi activităţi folositoare altora?" a fost relativ însemnat, 
respectiv de 12, ceea ce înseamnă mai mult de a patra parte din total. Între 
activităţile apreciate ca fiind la îndemână se înscriu: îngrijirea de copii (în cazul 
femeilor), meditaţii (preferinţe manifestate de foşti intelectuali), muncă de birou 
şi altele. 

Deşi multe din concluziile desprinse din analiza stării de spirit a bătrânilor 
internaţi în cămine sunt apăsătoare, există destule aspecte care arată că sunt 
asigurate condiţii pentru o viaţă fără griji, aspecte ce pot fi amplificate prin 
mărirea fondurilor alocate acestor instituţii. Cel puţin parţial, nostalgia faţă de 
viaţa de familie poate fi atenuată printr-o atenţie şi mai mare din partea 
personalului angajat în cămine. Nu trebuie uitat că oamenii simt permanent dar 
mai ales la bătrâneţe nevoia unei protecţii, unei îngrijiri atente şi binevoitoare. 



CONCLUZII DE ANSAMBLU 

 
Datele referitoare la situaţia populaţiei vârstnice din Bucureşti pun în 

evidenţă existenţa unor dificultăţi serioase în viaţa acestei categorii de oameni. 
Cei ale căror venituri lunare, pe persoană (în fapt venituri din pensie), nu 
depăşeau, în octombrie 1998, 550000 de lei, şi aceştia reprezintă marea 
majoritate, trăiesc în condiţii grele. 

Privaţiunile de ordin alimentar sunt cele care se resimt cel mai puternic. 
În acest sens acţionează nu numai nivelul veniturilor şi preţurile diverselor 
mărfuri alimentare, dar şi dinamica unor cheltuieli de la care nu se poate 
sustrage nici un orăşean, cum sunt cele legate de întreţinerea locuinţei, şi a 
unor cheltuieli determinate de starea precară a sănătăţii, cheltuieli care, în 
multe cazuri, sunt permanente. 

Pe lista de cumpărături recente a majorităţii persoanelor de vârstă 
înaintată lipsesc articole de îmbrăcăminte şi de încălţăminte. Această situaţie 
se explică nu atât prin faptul că asemenea articole se înnoiesc la intervale mai 
mari sau mai mici, cât mai ales prin orientarea unei părţi însemnate din pensie 
spre stingerea anumitor obligaţii şi pentru rezolvarea unor nevoi stringente, 
cum sunt cele de sănătate. 

Problemele pe care le întâmpină vârstnicii din Bucureşti nu reprezintă o 
situaţie particulară; acestea sunt caracteristice tuturor celor care aparţin 
segmentului respectiv de populaţie din toate centrele urbane şi mai ales din 
oraşele mari ale ţării. 

Din motivele de mai sus, ca şi din altele, mulţi din bătrânii care se ocupă 
singuri de viaţa lor şi de modul cum trăiesc sunt prizonierii unor stări de spirit 
nefavorabile. Deoarece pensionarii constituie o parte însemnată din populaţie, 
asemenea stări nu pot fi ignorate nici de organismele statale şi nici de 
societatea civila. 

Cea mai importantă soluţie pentru îmbunătăţirea stării de spirit a acestei 
categorii de populaţie este, cum bine se ştie, reajustarea pensiilor, ţinându-se 
seama, în permanenţă, de creşterea veniturilor salariale medii şi mai ales de 
urcarea preţurilor. Întârzierile în calea transpunerii în fapt a acestei soluţii, 
explicabile prin realităţile economice (ineficienta economică sau eficienţa 
scăzută, lipsa de resurse financiare între altele şi din cauza neonorării 
obligaţiilor către fondul de pensii a multora din marile societăţi comerciale) 
agravează situaţia. Prevederile din Proiectul Legii pensiilor, aflat la Parlament 
(mai ales cele referitoare la creşterea treptată a vârstei de pensionare şi de 
constituire a unui fond privat de pensii), îşi vor exercita efectul pozitiv numai 
asupra generaţiilor viitoare de pensionari. 

Menţinerea în activitate, după pensionare, a persoanelor vârstnice apte 
de muncă constituie o cale de completare a veniturilor. Această cale -cu 
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posibilităţi mari de aplicare în Bucureşti- ar avea rol benefic şi asupra mersului 
treburilor în diverse domenii, dată fiind experienţa şi priceperea dobândite de 
multe din aceste persoane şi ar contribui -prin activitate- la menţinerea 
sănătăţii lor. Pentru o parte din pensionari, acest ultim efect este asigurat prin 
efortul depus pentru efectuarea unor activităţi neremunerate, cum ar fi îngrijirea 
nepoţilor (în cazul celor care au urmaşi) sau realizarea unor lucrări în 
gospodăria proprie sau a copiilor. 

In cazul bătrânilor cu probleme de sănătate care nu acceptă internarea 
în cămine sau nu se pot interna -din cauza numărului mic de asemenea insti-
tuţii şi de locuri se impune o creştere a contribuţiei organizaţiilor neguverna-
mentale. Acestea pot interveni, prin personal calificat, cu aptitudini adecvate, în 
sensul ajutorării vârstnicilor neputincioşi. 

Deşi nu sunt prea agreate, căminele de bătrâni şi căminele-spital pot 
constitui o variantă de soluţionare a problemelor unui număr crescând de 
persoane incapabile să-şi rezolve singure problemele de viaţă. Pentru mărirea 
contribuţiei acestor instituţii, este necesar să crească numărul lor şi al locurilor 
de care dispun şi mai ales să aibă loc ridicarea calităţii prestaţiilor specifice. 

Concluziile desprinse din analiza unui eşantion din populaţia vârstnică a 
Municipiului Bucureşti merită sâ fie verificate şi, eventual îmbogăţite prin studiul 
situaţiei acestei categorii de populaţie la nivelul întregii ţări. 
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ANEXA 1 

CHESTIONAR 

destinat cunoaşterii condiţiilor de viaţă 
ale persoanelor vârstnice neinstituţionalizate 

- anchetă efectuată în Bucureşti- 

1. Sexul capului de familie: 
1. Masculin 
2. Feminin 

2. Sunteţi singur(ă) sau cu soţia (soţul) dvs.? 
1. celibatar(ă) 
2. cu soţia(soţul) 
3. văduv(ă) 
4. divorţat(ă) 
5. separat(ă) 
6. concubinaj 

3. În care din grupele de vârstă de mai jos vă încadraţi? 
1. 60-65 de ani 
2. 66-70 de ani 
3. 71-75 de ani 
4. 76-80 de ani 
5. peste 80 de ani 

4. Dacă soţia (soţul) este în viaţă şi se află alături de dvs., precizaţi grupa 
de vârstă în care se încadrează? 

1. până la 60 de ani 
2. 61-65 de ani 
3. 66-70 de ani 
4. 71-75 de ani 
5. 76-80 de ani 
6. peste 80 de ani 

5. Ce pregătire şcolară aveţi? 
1. fără şcoală 
2. şcoală primară 
3. şcoală generală (5,6,7 clase) 
4. şcoală profesională 
5. liceu 
6. şcoală postlicealâ 
7. studii superioare 

6. Statutul ocupaţional al dvs. În perioada activă. 
1. muncitor (muncitoare) 
2. tehnician, maistru 
3. funcţionar(ă) de stat sau la firme particulare 
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4. intelectual (persoană angajată ca profesor, medic, ahitect, inginer, 
jurist etc.) 

5. liber profesionist (avocat, medic cu cabinet particular etc.) 
6. patron (patroană) 
7. casnică 
8. altul (care?....) 
9. fără ocupaţie 

7. Aveţi pensie? 
1. da (cât?..........) 
2. nu 

8. În cazul în care soţia (soţul) trăieşte şi se află împreună cu dvs., 
precizaţi dacă are pensie sau nu. 

1. da (cât?..........) 
2. nu 

9. Dacă aveţi pensie, vă rugăm să precizaţi anul pensionării dvs. 
1. Înainte de 1990 
2. Între 1990-1992 
3. Între 1993-1996 
4. după 1996 

10. În cazul în care sunteţi pensionar precizaţi şi categoria de pensie? 
1. pentru limită de vârstă şi vechime integrală în muncă 
2. pentru limită de vârstă, fără vechime integrală în muncă 
3. pentru pierderea capacităţii de muncă 
4. pensie de urmaş 

11. Dvs. aveţi şi alte venituri permanente sau ocazionale? 
1. nu 
2. da, prin cumul de funcţii (cât?.......) 
3. da, în calitate de colaborator (cât?.........) 
4. da, prin activitate ocazională 
5. da, dobânda de la C.E.C. sau de la bănci 
6. da altele (care?........cât?.....) 

12. Sunteţi membru C.A.R. a pensionarilor? 
1.da   2. nu 

13. Aveţi copii în viaţă? 
l.da (câţi?......) 
2. nu (treceţi la întrebarea 19) 

14. Dacă da, ce statut ocupaţional au copiii dvs.? 
1. muncitori (câţi?.......) 
2. tehnicieni, maiştri (câţi?.....) 
3. funcţionari (câţi?.......) 
4. intelectuali (câţi?.......) 
5. liber profesionişti (câţi?......) 
6. patroni (câţi?......) 
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7. casnice (câte?.....) 
8. altul (care şi câţi?....) 
9. fără ocupaţie (câţi?......) 

15. Dacă aveţi copii, locuiţi cu vreunul din ei? 
1. da 
2. nu (treceţi la întrebarea 17) 

16. Acordaţi ceva ajutor copilului (copiilor) cu care locuiţi? 
1. nu 
2. da, sub formă de alimente 
3. da, sub formă de bani 
4. da, sub formă de ajutor la treburile gospodăreşti 
5. da, sub alte forme (care?.....) 

17. Celorlalţi copii le oferiţi ajutor? 
1. nu 
2. da 

18. Dacă aveţi copii, dvs. primiţi ajutor de la ei? 
1. nu 
2. da, ocazional sub formă de bani 
3. da, ocazional sub formă de produse alimentare 
4. da, ocazional sub formă de ajutor la treburile gospodăreşti 
5. da, cu regularitate sub formă de bani 
6. da, cu regularitate sub formă de produse alimentare 
7. da, cu regularitate sub formă de ajutor în treburile gospodăreşti 

19. Cum vă rezolvaţi, de regulă, problemele gospodăreşti (spălatul 
rufelor, curăţenia, cumpărăturile etc)? (Pot fi date mai multe răspunsuri). 

1. prin efort propriu 
2. apelând la copiii mei 
3. apelând la persoane străine (inclusiv unităţi specializate) 

20. Recurgeţi la împrumuturi pentru a vă completa resursele financiare? 
1. nu 
2. rar 
3. des 

21. Veniturile pe care le aveţi acoperă nevoile dvs. obişnuite de consum? 
1. În totalitate 
2. În mare măsură 
3. În mică măsură 
4. În foarte mică măsură 

22. În cazul în care veniturile nu acoperă nevoile de consum obişnuite, 
care din acestea sunt cele mai afectate? (Se dă un singur răspuns) 

1. cele alimentare 
2. cele referitoare la îmbrăcăminte şi încălţăminte 
3. cele ce se referă la întreţinerea locuinţei 
4. cele de sănătate 
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5. cele culturale 
6. altele (care?.........) 

23. Care din următoarele produse alimentare au fost consumate de dvs. 
În ultima săptămână? 

1. carne (cât (kg)?...........) 
2. peşte (cât (kg)?...........) 
3. lapte şi produse din lapte (ce?..........)cât (kg)?...........) 
4. ouă (câte buc ?...........) 
5. fructe (ce?:.........câte (kg)...........) 

24. Câte feluri de mâncare consumaţi la masa principală? 
1. unu 
2. două 
3. trei şi mai multe 

25. De regulă, cum vă asiguraţi hrana zilnică? 
1. prin efort propriu 
2. cu ajutorul rudelor 
3. recurgând la cantina de ajutor social 
4. recurgând la persoane străine 
5. altfel (cum?................) 

26. Cum apreciaţi alimentaţia dvs.? 
1. necorespunzătoare 
2. corespunzătoare 

27. Vă amintiţi când v-aţi cumpărat ultimul articol de îmbrăcăminte sau de 
încălţăminte? 

1. cu mai puţin de un an în urmă 
2. cu peste un an în urmă 
3. acum doi-trei ani 
4. nu-mi amintesc 

28. Locuinţa în care vă aflaţi este proprietatea dvs.? 
1.da 
2. nu, este închiriată de la stat 
3. nu, este închiriată de la particulari 
4. altă situaţie (ex: locuiesc în casa copiilor) 

29. Câte camere de dormit are locuinţa dvs.? 
1. o cameră 
2. două camere 
3. trei camere 
4. mai mult de trei camere 

30. Care este sistemul de încălzire a locuinţei dvs.? 
1. calorifer 
2. sobă cu gaze 
3. sobă cu lemne şi cărbuni 
4. altul (care?...........) 
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31. Aveţi probleme cu liftul? 
1. nu este cazul 
2. nu 
3. rar 
4. des 

32. Cum apreciaţi cheltuielile cu întreţinerea locuinţei? 
1. suportabile 
2. greu de suportat 
3. insuportabile 

33. Doriţi să aveţi altă locuinţă? 
1. nu 
2. da, cea în care locuiesc este neâncăpătoare 
3. da, cea în care locuiesc nu dispune de instalaţii necesare asigurării 

unui confort (apă caldă) 
4. da, cea în care locuiesc este prea costisitoare 
5. da, din alte motive (care?.........) 

34. Care din bunurile de mai jos sunt în dotarea gospodăriei dvs.? 
1. aragaz cu gaze 
2. aragaz cu butelie 
3. maşină de spălat rufe 
4. frigider 
5. aspirator 
6. maşină de călcat electrică 
7. radio 
8. televizor 
9. autoturism 

35. Care este starea sănătăţii dvs.? 
1. bună 
2. mulţumitoare 
3. proastă 

36. Aveţi afecţiuni care vă deranjează? 
1. nu 
2. da, aud slab 
3. da, nu prea mai văd 
4. da, merg greu 
5. da, am alte afecţiuni 

37. Dacă aveţi probleme cu sănătatea cum procedaţi, de regulă? 
1. consult des medicul 
2. apelez la spital 
3. mă tratez singur pe baza unor recomandări anterioare făcute de 

medicul consultat cândva 
4. nu acord atenţie 
5. altă variantă 
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38. Dacă aveţi nevoie de medicamente întâmpinaţi dificultăţi în 
procurarea lor? 

1. nu 
2. da, din lipsă de bani 
3. da, din cauză că nu le găsesc 
4. alte dificultăţi (care?.........) 

39. Cum vă petreceţi timpul liber de care dispuneţi? 
1. stând în pat 
2. citind diverse publicaţii (ziare, reviste) 
3. plimbându-mă prin oraş sau prin parcuri 
4. ascultând radio 
5. urmărind emisiunile T.V. 
6. citind cărţi de literatură 
7. efectuând treburi gospodăreşti 
8. ajutând copiii 
9. ajutând alte rude apropiate 10. altceva (ce?.............) 

40. Ce consideraţi că ar trebui să existe pentru o mai plăcută utilizare a 
timpului liber? 

1. spaţii amenajate pentru întâlnirea vârstnicilor (de exemplu, cluburi) 
2. Înlesniri pentru practicarea turismului 
3. tarife reduse la spectacolele de teatru, operă etc. 
4. altele (care?....................) 
5. nu ştiu 

41. Cum apreciaţi nivelul dvs. de trai, în prezent, comparativ cu situaţia 
de dinainte de 1990? 

1. mai ridicat 
2. acelaşi 
3. mai scăzut 

42. Cum sunt condiţiile dvs. de trai în prezent faţă de 1996? 
1. mai bune 
2. aceleaşi 
3. mai proaste 

43. Dacă ar fi să aveţi de ales calea de îmbunătăţire a situaţiei dvs. pe 
care din cele menţionate mai jos aţi prefera-o? (Se dă un singur 
răspuns) 

1. prestarea unei activităţi, paralel cu primirea pensiei 
2. mărirea pensiei 
3. primirea de ajutor social 
4. Îngrijirea din partea unor persoane (rude sau nu) 
5. internarea într-un cămin de bătrâni 
6. altceva (ce?..........) 
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44. Care consideraţi că este problema cea mai gravă a vieţii dvs., în 
prezent? (Se dă un singur răspuns) 

1. insuficienţa veniturilor 
2. grija zilei de mâine 
3. singurătatea 
4. sănătatea precară 
5. sentimentul inutilităţii 
6. altele (care?..............) 

45. În viitor intenţionaţi să vă internaţi într-un cămin de bătrâni? 
1. nu 
2. nu ştiu 
3. mă voi interna dacă............ 
4. da 
 
 
 

Anexa 2 

CHESTIONAR 

destinat cunoaşterii condiţiilor de viaţă ale persoanelor în vârstă 
(de peste 60 de ani), aflate în instituţii de ocrotire 

- anchetă efectuată în Bucureşti - 

 

1. Sexul capului de familie: 
1. Masculin 
2. Feminin 

2. Vârsta: 
1. 60-65 de ani 
2. 66-70 de ani 
3. 71-75 de ani 
4. 76-80 de ani 
5. peste 80 de ani 

3. De când sunteţi în cămin (cămin-spital) 
1. până la 2 ani 
2. 2-4 ani 
3. peste 4 ani 

4. De unde proveniţi 
1. Loco 
2. Din afara Bucureştiului 

5. Statutul ocupaţional al dvs. În perioada activă. 
1. muncitor 
2. tehnician, maistru 
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3. funcţionar(ă) de stat sau la firme particulare 
4. intelectual (persoană angajată ca profesor, medic, ahitect, inginer, 

jurist etc.) 
5. liber profesionist (avocat, medic cu cabinet particular etc.) 
6. patron (patroană) 
7. casnică 
8. altul (care?....) 

6. Sunteţi pensionar? 
l.da 2. nu 

7. Aveţi copii în viaţă? 
1. da (câţi?......) 
2. nu (treceţi la întrebarea 9) 

8. Dacă da, ce statut ocupaţional au copiii dvs.? 
1. muncitori (câţi?.......) 
2. tehnicieni, maiştri (câţi?.....) 
3. funcţionari (câţi?.......) 
4. intelectuali (câţi?.......) 
5. liber profesionişti (câţi?......) 
6. patroni (câţi?......) 
7. casnice (câte?.....) 
8. altele (care şi câţi?....) 
9. fără ocupaţie (câţi?......) 

9. Aveţi alte rude apropiate? 
1. da 
2. nu (treceţi la întrebarea 11) 

10. Dacă da, care sunt acestea? 
1. surori 
2. fraţi 
3. cumnaţi 
4. cumnate 
5. nepoţi 
6. nepoate 

11. Cine va internat în cămin (cămin-spital) 
1. copiii 
2. alte rude 
3. dvs. 
4. altcineva (cine?............) 

12. Care sunt principalele motive ale internării în cămin (câmin-spital)? 
1. neputinţa de a mă îngriji singur(ă) 
2. singurătatea 
3. lipsa unui spaţiu de locuit 
4. stări conflictuale în familie 
5. alte motive (care?................) 
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13. Sunteţi vizitat(ă) de anumite rude sau de prieteni? 
1. nu 
2. rar 
3. des 

14. Cum vi se pare, sub aspect calitativ, mâncarea consumată de dvs. la 
cămin? 

1. foarte bună 
2. bună 
3. satisfăcătoare 
4. proastă 
5. foarte proastă 

15. Cum apreciaţi, sub aspect cantitativ, mâncarea oferită dvs.? 
1. multă 
2. suficientă 
3. insuficientă 

16. Cum apreciaţi condiţiile de cazare de care beneficiaţi în cămin? 
1. bune 
2. satisfăcătoare 
3. nesatisfăcătoare 

17. Care este starea sănătăţii dvs.? 
1. bună 
2. satisfăcătoare 
3. nesatisfâcătoare 

18. Aveţi afecţiuni care vă deranjează? 
1. nu 
2. da, aud slab 
3. da, nu prea mai văd 
4. da, merg greu 
5. da, am alte afecţiuni (care?..........) 

19. Cum apreciaţi condiţiile din cămin de îngrijire a sănătăţii? 
1. bune 
2. satisfăcătoare 
3. nesatisfăcătoare 

20. Cum apreciaţi modul în care se comportă personalul căminului faţă de 
dvs.? 

1. receptiv la solicitările mele 
2. indiferent 
3. ostil 
4. agresiv 

21. Cum sunt relaţiile dvs. cu celelalte persoane din cămin şi mai ales cu 
cele din dormitorul dvs. 

1. bune 
2. satisfăcătoare 
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3. nesatisfăcătoare 
22. Cum vă petreceţi timpul în afara orelor de dormit şi de masă? (Pot fi 

date mai multe răspunsuri) 
1. stând în pat 
2. privind la televizor 
3. citind ziare 
4. citind cărţi de literatură beletristică 
5. citind cărţi de ştiinţă (inclusiv ştiinţifico-fantastice) 
6. discutând cu alte persoane 
7. altfel (cum?.............) 

23. Căminul (căminul-spital) în care vă aflaţi dispune de toate condiţiile 
dorite de dvs. pentru a vă petrece timpul în mod plăcut? 

1.da 
2. nu (de ce anume nu dispune..........................................) 

24. Cum apreciaţi Viaţa în căminul (căminul-spital) în care vă aflaţi ? 
1. mai degrabă plăcută 
2. mai degrabă neplăcută 

25. Aţi dori să părăsiţi căminul (căminul-spital) şi să locuiţi în altă parte? 
1.da   2. nu 

26. Puteţi să desfăşuraţi activităţi folositoare altora? 
l.da 
2. nu (treceţi la întrebarea 28) 

27. Dacă da, ce anume? 
1. Îngrijire de copii  2.meditaţii 
3. altele (care?....................) 

28. Ce afectează cel mai puternic starea dvs. sufletească? 
1. singurătatea 
2. dorinţa de a fi (a reveni) între cei apropiaţi 
3. sentimentul inutilităţii 
4. altceva (ce anume...................) 
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Anexa 3 - Cămine pentru asistarea adulţilor în Municipiul Bucureşti - la 1 
noiembrie 1998 - 

 
Cămin de 
pensionari 

nr.l 

Cămin de 
bătrâni nr.5 

Cămin de 
bătrâni 

nr.6 

Cămin 
spital nr. 1 

Cămin 
spital nr.2 

Cămin spital 
de geriatrie 

Şi 
gerontologie 

Locuri 
aprobate 

116 151 50 120 115 530 

Locuri 
ocupate 

113 151 50 114 115 525 

Medici 1 2 1/4 2 2 7 

Personal 
sanitar cu 
pregătire 
medie 

4 6 2 13 18 55 

Infirmiere 9 10 - 39 42 212 

îngrijitoare 15 11 3 27 12 68 

Capacitate 
dormitoare 

3-5 5 4 10-12 4 4 

Sala de 
mese 

1 2 1 2 2 2 

Club 1 2 1 - 1 2 

Alte facilităţi 5 ha. livadă 
3 ha. teren 

un masor - televizoare 
color 

doi masori - 

Contribuţie 
de 
Întreţinere 
lei/ lunar 

310.000 283.070 283.070 326.039 326.039 326.039 

Organul 
tutelar 

Direcţia 
Generală a 
Muncii şi 
Ocrotiri 
Sociale 

Inspectoratul 
de Stat 
Teritorial pt. 
Handicapaţi 
(I.S.T.P.H) 

I.S.T.P.H. I.S.T.P.H. I.S.T.P.H. I.S.T.P.H. 
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În seria Politici sociale au mai apărut: 
 

 

1.  Prof.dr. Cătălin Zamfir şi colectiv - Liniamente ale politicii de protecţie 
socială pentru România anilor '90, 1991. 

2.  Dr. Gheorghe Barbu, Gheorghe Viorel, dr. Hildegard Puwak - 
Dimensiunea sărăciei în România, 1992. 

3.  Dr. Hildegard Puwak - Sărăcia în România (Distribuţia teritorială şi 
intensitatea manifestării fenomenului sărăciei), 1992. 

4.  Mihaela Codin, Mirela Zecheriu - Starea de şomaj şi comportamentul 
şomerilor, 1992. 

5.  Dr. Andrei Novak - Evaluarea calităţii unor servicii sociale şi autorităţii 
publice, 1992 

6.  Dr. Gheorghe Barbu şi colectiv - Analiza comparativă a nivelului de trai în 
Republica Moldova şi România, 1992. 

7.  Dr. Gheorghe Barbu şi colectiv - Tendinţe ale raportului dintre veniturile 
salariaţilor şi pensionarilor în România şi nivelul minim de trai, 1992. 
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INTRODUCERE 

 
Autoritatea bancară din România - Banca Naţională a României pe lângă 

formularea principalelor repere de desfăşurare a activităţii bancare, urmăreşte 
ca obiective majore aplicarea acestora în practică şi supravegherea modului în 
care se face aceasta. 

Scopul activităţii de autorizare, reglementare şi supraveghere prudenţială 
a băncilor îl constituie realizarea stabilităţii şi viabilităţii întregului sistem ban-
car. În vederea realizării acestui obiectiv prioritar, autoritatea monetară, Banca 
Naţională a României, a elaborat reglementări de autorizare a constituirii de noi 
societăţi bancare, de prudenţă bancară, care să facă posibilă administrarea 
eficientă de către societăţile bancare a riscurilor specifice activităţii lor. 

Supravegherea prudenţială a băncilor urmăreşte prevenirea riscului 
sistemic şi respectarea cu stricteţe a regulilor prudenţiale, concomitent cu 
asigurarea independenţei fiecărei societăţi bancare în desfăşurarea activităţii 
sale pe baze concurenţiale şi o responsabilitate deplină a conducerii băncilor 
pentru politicile de creditare adoptate, modul de administrare a fondurilor 
respective şi deciziile luate. 



CAPITOLUL I - ACTIVITATEA DE AUTORIZARE A 
CONSTITUIRII DE NOI SOCIETĂŢI BANCARE 

 
În conformitate cu Legea Bancară

1
, băncile sunt persoane juridice 

române autorizate să desfăşoare, în principal, activităţi de atragere de depozite 
şi de acordare de credite în nume şi în cont propriu. Băncile se constituie sub 
formă juridică de societate comercială pe acţiuni, în baza aprobării Băncii 
Naţionale a României. 

Băncile se pot constitui prin subscriere integrală şi simultană a capitalului 
social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică. 
Capitalul social al băncii trebuie să fie subscris cel puţin la nivelul capitalului 
minim stabilit de Banca Naţională a României şi fiecare acţionar va vărsa 
integral şi în formă bănească valoarea acţiunilor subscrise până în momentul 
constituirii. 

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 58/1998, obiectul de activitate al 
unei bănci îl constituie: 

 acceptarea de depozite; 

 contractarea de credite, operaţiunile de factoring şi scontarea 
efectelor de comerţ, inclusiv forfetarea; 

 emiterea şi gestionarea instrumentelor de plată şi de credit; 

 plăţi şi decontări; 

 leasing financiar; 

 transmiterea de fonduri; 

 emiterea de garanţii şi asumarea de angajamete; 

 tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu instrumente 
monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit), valută, 
instrumente financiare derivate, metale şi pietre preţioase, valori 
mobiliare; 

 intermedierea în plasamentul de valori mobiliare şi servicii legate de 
acesta; 

 administrarea de portofolii ale clienţilor; 

 custodia şi administrarea de valori mobiliare; 

 depozitar de valori; 

 consultanţă financiar bancară; 

 operaţiuni de mandat. 
În obiectul de activitate al unei bănci nu pot fi incluse activităţi pe care nu 

le pot efectua direct şi nici activităţile care nu sunt definitorii pentru scopul în 
care o bancă se constituie şi funcţionează. 
                                                           
1
 Legea nr. 58 / 1998 - Legea Bancară publicată în M.O. nr. 121/1998 
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Pentru obţinerea de la Banca Naţională a României a aprobării de 
constituire a băncii, solicitanţii trebuie să prezinte potrivit Normelor privind 
autorizarea băncilor de Banca Naţională a României nr. 2/1999

1
, următoarea 

documentaţie: 

 cererea de autorizare; 

 procură autentică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care aceştia 
desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta; 

 proiectul actului constitutiv; 

 repartiţia acţiunilor şi a drepturilor de vot pentru fondatori; 

 informaţii privind persoanele juridice şi fizice; 

 studiul de fezabilitate, însuşit de conducătorii propuşi ai băncii; 

 comunicare privind identitatea conducătorilor băncii; 

 informare privind identitatea membrilor consiliului de administraţie; 

 identitatea cenzorilor; 

 denumirea băncii la care se va deschide contul de colectare a 
capitalului social; 

 informaţii pe care fondatorii le consideră de natură să susţină 
viabilitatea proiectului prezentat. 

În termen de două luni de la comunicarea aprobării de constituire, în 
vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare vor fi prezentate Băncii Naţionale a 
României, documentele care atestă constituirea legală a băncii, respectiv: 

1.  copie legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică sau 
un exemplar original al acestuia;  

2.  scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate să constituie 
capitalul social; 

3.  dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului aferent sediului social, care 
se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formă autentică; 

4.  informare cu privire la repartiţia capitalului social; 
5.  identitatea auditorului independent: dovada calităţii de societate de 

expertiză contabilă, o scurtă prezentare a activităţii societăţii, curricu-
lum vitae şi certificatul de cazier judiciar pentru conducătorii societăţii; 

6.  copie certificată de pe cererea de înmatriculare şi copie legalizată de 
pe certificatul eliberat de oficiul registrului comerţului, din care rezultă 
înmatricularea băncii; 

7.  comunicare privind existenţa reglementărilor proprii referitoare la 
desfăşurarea activităţii. 

Banca Naţională a României poate respinge o cerere de autorizare, 
potrivit condiţiilor art. 14 din Legea nr. 58/1998, în orice etapă a procesului de 
autorizare. În situaţia în care nu se acordă autorizaţia de funcţionare, aceasta 
atrage în mod automat revocarea aprobării constituirii. O nouă cerere de 

                                                           
1
 Publicate în M.O. nr. 58 / 10.02.1999 
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autorizare se poate înainta Băncii Naţionale a României numai după 6 luni de 
la respingerea cererii de autorizare şi dacă s-au înlăturat motivele de 
respingere a cererii iniţiale. 

În ceea ce priveşte conducerea băncii, aceasta trebuie să îndeplinească 
condiţiile de onorabilitate, pregătire şi experienţă profesională stipulate de art. 
25 din Legea nr. 58/1998, îndeplinind în mod alternativ sau cumulativ 
următoarele cerinţe: să fi ocupat un post de conducere într-o bancă, în Banca 
Naţională a României, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare sau în instituţii echivalente din străinătate; să fi condus o societate 
care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de capital, o societate de leasing 
financiar sau o societate de asigurare-reasigurare; să fi lucrat într-o instituţie 
financiar-bancar internaţională cel puţin la nivel de consilier (expert) într-un 
domeniu specific activităţii instituţiei în cauză. Nu pot fi numiţi conducători ai 
unei bănci persoanele supuse unei interdicţii sau care se află într-o situaţie de 
incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare. 

Persoanele desemnate drept conducători ai băncii trebuie să fie apro-
bate de Banca Naţională a României înainte de începerea exercitării funcţiei. 

Administratorii băncii pot fi numai persoane fizice, în număr de cel mult 
11, cu un mandat de până la 4 ani şi existând posibilitatea realegerii lor. 
Consiliul de administraţie al băncii poate delega o parte din competenţe, 
potrivit legii, unui comitet de direcţie. 

În vederea îndeplinirii condiţiilor de experienţă profesională necesare 
unui cenzor o persoană fizică trebuie să aibă calitatea de expert contabil sau 
contabil autorizat, să aibe studii superioare şi o vechime de cel puţin 5 ani în 
domeniul fmanciar-bancar, să fi lucrat într-un domeniu specific în activitatea 
financiar-bancară internaţională, să fie cadru universitar în specialitatea 
finanţe, bănci, contabilitate sau doctor în economie. 

Politica prudentă de autorizare dusă de Banca Naţională a României a 
influenţat structura sistemului bancar şi consolidarea acestuia. 

Latura calitativă a acestui proces a constat în autorizarea unui număr 
relativ restrâns de bănci, dar având o bază de capital solidă şi un management 
performant, care să răspundă specificului activităţii şi cadrului concurenţial din 
domeniul bancar. În acest sens, încă din anul 1992 capitalul social minim 
necesar pentru înfiinţarea unei bănci în România, a fost stabilit la 5 milioane 
ECU, potrivit cu nivelul standardelor europene. În prezent pentru înfiinţarea 
unei bănci, mărimea capitalului minim este de 100 miliarde lei

1
. Prin această 

orientare legată de autorizarea constituirii de bănci cu soliditate financiară s-a 
evitat proliferarea de bănci cu un capital insuficient şi o forţă de penetrare 
redusă în mediul de afaceri, supuse excesiv la riscul sectorial şi de credit, ceea 

                                                           
1
 Normele Băncii Naţionale a României nr. 5 / 1999 privind capitalul minim al 
băncilor 
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ce ar fi putut afecta viabilitatea şi stabilitatea sistemului bancar românesc în 
ansamblul său. 

Potrivit Normelor nr. 2/1999 ale Băncii Naţionale a României în cazul 
constituirii băncii pe calea subscripţiei publice, fondatorii trebuie să participe cu 
cel puţin 30% la capitalul social al băncii; de asemenea se prevede ca 
persoanele juridice care au calitatea de fondator sau acţionar semnificativ să 
fie în funcţiune de cel puţin 3 ani. 

Banca Naţională a României a reglementat încă din anul 1993 condiţiile 
în care regiile autonome în societăţile comerciale cu capital de stat la care 
statul deţine o participaţie de cel puţin 10%, pot participa la constituirea 
societăţilor bancare, stabilind unele restricţii în acest sens. În conformitate cu 
Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1999 participarea acestora este 
condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe: 

a)  regia autonomă sau societatea comercială să nu fi beneficiat în ultimii 
3 ani de subvenţii de la bugetul de stat şi să nu se fi prevăzut pentru 
anul în curs ca ea să beneficieze de acestea, aspecte reliefate printr-
o confirmare din partea Ministerului Finanţelor; 

b)  participaţia la capitalul social al băncii să fie de cel mult 2% din 
acestea; 

c)  ponderea totală a participaţiilor regiilor autonome şi ale societăţilor 
comerciale cu capital de stat, la care statul deţine o participaţie de cel 
puţin 10%, să nu depăşească 10% din capitalul băncii respective. 

Prin adoptarea unor asemenea reglementări s-a întărit gestiunea noilor 
unităţi bancare şi s-a evitat acordarea unor 'împrumuturi legate', practică care a 
deteriorat grav situaţia financiară la Credit Bank S.A., Dacia Felix S.A., 
Columna S.A. 

O altă latură în activitatea de autorizare a constituit-o stimularea, în 
cadru legal existent, a înfiinţării unor sucursale şi filiale ale unor bănci 
recunoscute pe plan internaţional, care să contribuie la o relansare a activităţii 
concurenţiale. 

În acest sens, prin Normele Băncii Naţionale a României nr.2/1999 se 
precizează documentaţia necesară în vederea obţinerii aprobării de înfiinţare, 
pe care urmează să o prezinte banca stăină, astfel: 

 cererea de autorizare; 

 copia legalizată de pe actul constitutiv încheiat în formă autentică 
(denumire, formă juridică, sediul social şi modul de funcţionare); 

 extras din registrul comerţului din ţara de origine (înmatricularea 
băncii şi identitatea reprezentanţilor săi); 

 descrierea băncii străine: clasificarea în ţara de origine, în funcţie de 
mărimea activelor; descrierea structurii organizatorice, a activităţii şi a 
acţionarilor semnificativi; 

 ultimele trei rapoarte ale băncii, certificate de auditori independenţi; 
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 descrierea sistemului de reglementare bancară din ţara de origine; 

 declaraţia autorităţii de supraveghere din ţara de origine privind 
viabilitatea societăţii bancare şi acordul pentru deschiderea unei 
sucursale în România; 

 hotărârea regimului statutar al băncii străine, referitoare la deschide-
rea unei sucursale pe teritoriul României; 

 studiul de fezabilitate; 

 comunicare privind identitatea a cel puţin 3 persoane, care urmează 
să verifice şi să semneze bilanţul contabil al sucursalei (art. 60 din 
Legea nr.58/1998); 

 denumirea băncii sau sucursalei băncii străine autorizate să funcţio-
neze pe teritoriul României, la care se deschide contul unde se 
transferă capitalul de dotare; 

 alte informaţii menite să susţină viabilitatea proiectului prezentat. 
Potrivit Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3/1999 privind 

modificările în situaţia băncilor sunt supuse aprobării prealabile modificările 
referitoare la: denumirea, sediul social, obiectul de activitate, nivelul capitalului 
social, acţionarii semnificativi, conducătorii băncii, deschiderea de către bănci 
de reprezentanţe şi sucursale în străinătate, precum şi extinderea reţelei 
interne, numirea auditorului independent. 

În ceea ce priveşte capitalul social sunt supuse aprobării prealabile 
majorarea capitalului social, inclusiv cea realizată pentru atingerea limitei 
minime, prevăzută în reglementările Băncii Naţionale a României, precum şi 
reducerea acestuia. 

În cazul majorării capitalului social, cererea de aprobare semnată de 
unul din conducătorii băncii va fi însoţită de hotărârea organului statutar, din 
care să rezulte: suma cu care se va majora capitalul social, nivelul acestuia, 
modalitatea în care se va realiza majorarea solicitată. 

În caz de reducere a capitalului social, hotărârea organului statutar va 
trebui să respecte minimul de capital social, să arate motivele pentru care se 
face reducerea şi modalitatea de realizare a acesteia. 
 



CAPITOLUL II - REGLEMENTAREA PRUDENŢIALĂ A 
ACTIVITĂŢII BANCARE 

 
Pentru activitatea băncilor şi pentru activitatea de supraveghere este 

prioritară implementarea reglementărilor prudentiale, care stabilesc limitele în 
care organele de supraveghere intervin. 

După adoptarea primelor reglementări prudentiale în anul 1992, acestea 
au fost continuu perfecţionate şi completate, în funcţie de noile elemente 
utilizate pe plan internaţional în acest domeniu, precum şi de soluţiile adoptate 
pentru situaţiile specifice rezultate din activitatea concretă de supraveghere. 
Orientările Băncii Naţionale a României în acest domeniu au fost luate în 
concordanţă cu principiile stabilite de Comitetul de la Basel priviind activitatea 
de supraveghere bancară, cât şi de directivele Uniunii Europene care regle-
mentează activitatea instituţiilor financiare şi de credit. 

O primă categorie de reglementări ale supravegherii prudenţiale urmă-
resc stabilitatea sistemului bancar şi a activităţii fmanciar-bancare, prin monito-
rizarea unor indicatori care să reflecte nivelul capitalizării, capacitatea de a 
acoperi riscurile bancare, asigurarea unor expuneri în limite rezonabile, precum 
şi un nivel calitativ al acţionariatului şi administratorilor. 

Principalele reglementări prudenţiale bancare urmărite în acţiunile 
întreprinse la societăţile bancare privesc: 

Capitalul ("C") pe baza datelor şi documentelor din evidenţele socie-
tăţilor bancare se verifică: 

a) Modul de respectare de către societăţile bancare a metodologiei de 
determinare a fondurilor proprii, prevăzute de Normele Băncii Naţionale a 
României nr. 16/1995 privind fondurile proprii ale societăţilor bancare, Circulara 
Băncii Naţionale a României nr. 10/1997 privind unele reglementări referitoare 
la determinarea fondurilor proprii de către societăţile bancare şi a Circularei 
Băncii Naţionale a României nr. 14/1997 pentru înlocuirea anexei nr. 3 la 
Circulara Băncii Naţionale a României nr. 10/1997. 

În acest sens se va urmări componenţa capitalului propriu, respectiv: 

 capitalul social vărsat; 

 primele legate de capitalul vărsat; 

 rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat din exerciţiile 
precedente; 

 rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând profit; 

 fondul de rezervă constituit, conform art. 27 din Legea nr. 33/1991 
privind activitatea bancară; 

 fondul imobilizărilor corporale; 

 fondul de dezvoltare; 
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 alte rezerve, analiticele "Rezerve din diferenţe de curs aferente 
operaţiunilor de subscriere şi vărsare a capitalului social în valută" şi 
"Rezerve din influienţe de curs aferente disponibilităţilor în valută 
reprezentând capitalul social vărsat în valută" (potrivit HG 252/1996). 

În vederea determinării capitalului propriu urmează a se deduce 
următoarele elemente: valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale; 
sumele din profitul net al exerciţiului financiar curent reprezentând dividendele 
şi participaţiile salariaţilor şi managerului la profit; sumele reprezentând 
cheltuieli înregistrate în avans, inclusiv cele pentru imobilizări corporale puse în 
funcţiune; sumele reprezentând imobilizări corporale în curs, materiale, stocuri 
şi debitori, pentru investiţii, care depăşesc fondul de dezvoltare existent; 
rezultatul reportat reprezentând pierderea neacoperită din exerciţiile financiare 
precedente; rezultatul net al exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere. 

Totodată organele de supraveghere bancară verifică şi componenţa 
capitalului suplimentar (poate fi luat în calculul fondurilor proprii în proporţie de 
cel mult 100% din nivelul capitalului propriu): 

 rezerva generală pentru riscul de credit; 

 sumele legal înregistrate în contul "Alte rezerve", altele decât cele 
evidenţiate în comformitate cu HG nr. 252/1996; 

 sumele legal înregistrate în contul "Alte fonduri", reprezentând alte 
fonduri proprii rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale; 

 datoria subordonată (împrumuturi subordonate primite), luată în calcul 
de maximum 50% din capitalul propriu. 

Determinarea nivelului fondurilor proprii, potrivit metodologiei menţionate 
se va face la finele fiecărei luni, pe baza datelor din evidenţa contabilă şi datele 
se vor transmite la Banca Naţională a României - Direcţia generală autorizare, 
reglementare şi supraveghere prudenţială a societăţilor bancare. 

b) Organele de supraveghere bancară vor analiza modul de respectare 
de către societăţile bancare a metodologiei indicatorului de solvabilitate, 
prevăzută în Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/1994 şi încadrarea 
acestuia în limitele legale admise. Pentru determinarea indicatorului a se 
vedea anexa nr. 1. 

Adecvarea capitalului (solvabilitatea) se referă la cerinţa ca fondurile 
proprii ale unei societăţi bancare, formate din capitalul propriu şi capitalul 
suplimentar trebuie să reprezinte cel puţin 8 la sută din totalul activelor şi 
elementelor în afara bilanţului, ponderate în funcţie de gradul de risc. 
Structura activelor şi modul de ponderare a acestora în funcţie de ponderea 
riscului de credit specifică fiecărei categorii de active prevăzută în Normele 
Băncii Naţionale a României nr. 4/1994, este următoarea: 
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Ponderi de risc Elemente luate în calcul 

0% - Numerar şi disponibil la B.N.R. (casa de lei şi valută; disponibil la 
B.N.R.); 
- Titluri de valoare; 
- Credite şi avansuri acordate sau garantate; 
- Alte creanţe asupra poziţiilor menţionate se referă la administraţiile 
publice centrale de specialitate ale statului român sau ţări din categoria A; 
B.N.R.;. băncile centrale din ţările din categoria A şi la instituţiile financiare 
internaţionale. 

20% - Cecuri cupoane şi alte elemente în curs de încasare; 
- Titluri de valoare emise de societăţi bancare româneşti şi din ţări din 
categoria A şi de administraţii locale româneşti şi din ţări de categoria A; 
- Disponibilităţi şi depozite la bănci româneşti, din ţări categoria A sau din 
categoria B (pe termen de maximum 1 an); 
- Credite şi avansuri acordate; 
- Alte creanţe; 
În ambele situaţii se referă la bănci româneşti, din ţări categoria A sau B 
(în acest caz pe termen de maximum 1 an), administraţii locale şi 
organisme guvernamentale româneşti şi din ţări din categoria A. 

50% - Credite şi avansuri acordate clienţilor, garantate cu ipoteci asupra 
locuinţelor; 
- Cheltuieli anticipate (nededuse din fonduri proprii); 
- Terenuri şi clădiri în proprietatea băncii; 
- Poziţia valutară totală scurtă. 

100% - Alte titluri de valoare; 
- Alte credite şi avansuri acordate; 
- Participaţii de capital la instituţii financiare; 
- Alte imobilizări corporale; 
- Alte active. 

 
Pentru elementele în afara bilanţului, gruparea în funcţie de gradul lor de 

risc este următoarea: 
 

Grupa de risc Elemente 
Factor de 

conversiune 

I. Risc maxim - Cambii şi alte efecte de comerţ acceptate la plată de 
către bănci şi care nu sunt avalizate de alte bănci; 
- Garanţii irevocabile de plată emise de societatea 
bancară. 

100% 

II. Risc mediu - Garanţii irevocabile emise de bancă, altele decât cele 
de plată; 
- Angajamente irevocabile ale băncii de acordare de 
credite; 
- Acreditive deschise şi confirmate de către bancă, 
negarantate cu bunurile care fac obiectul tranzacţiei. 

50% 

III. Risc scăzut - Acreditive deschise şi confirmate de către bancă, 
garantate cu bunurile care fac obiectul tranzacţiei; 
- Cambii şi alte efecte de comerţ acceptate la plată de 
către bancă şi care sunt avalizate de alte bănci. 

20% 
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în vederea determinării solvabilităţii, activele vor fi luate în calcul la valoarea 
lor netă, respectiv după deducerea din valoarea lor a provizioanelor specifice de 
risc (conform Normelor Băncii Naţionale a României nr. 3/1994 privind 
clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc). Băncile vor 
raporta Băncii Naţionale a României nivelul raportului de solvabilitate. 

Calitatea şi structura activelor ("A"), modul de determinare este 
prezentat în anexa nr. 3. 

Preocupările organelor de supraveghere bancară în acest domeniu, 
privesc: 

a) Analiza respectării de către societăţile bancare a prevederilor Nor-
melor Băncii Naţionale a României nr. 3/1994 privind clasificarea creditelor şi 
constituirea provizioanelor specifice de risc. 

Pentru determinarea riscului de credit şi a limitării acestuia, societăţile 
bancare au obligaţia să-şi clasifice creditele acordate, în una din următoarele 
cinci categorii: 

 

Categoria 
de credit 

Conţinutul în funcţie de evaluarea performanţelor 
financiare 

Nivelul 
provizionului 

specific 
1. Categoria A credit 
"standard" 

- Performanţele financiare foarte bune şi permit 
achitarea la scadenţă a dobânzii şi a ratei. Totodată, se 
prefigurează menţinerea şi în perspectivă a 
performanţelor financiare la nivel ridicat. 

0% 

2. Categoria B 
credit "în observaţie" 

- Performanţele financiare sunt bune sau foarte bune, 
dar nu pot menţine acest nivel în perspectivă mai 
îndelungată. 

5% 

3. Categoria C 
credit "substandard" 

- Performanţele financiare sunt satisfăcătoare, dar au o 
evidentă tendinţă de înrăutăţire. 

20% 

4. Categoria D credit 
"îndoielnic" 

- Performanţa financiară este scăzută şi cu o evidentă 
ciclicitate la intervale scurte de timp. 

50% 

5. Categoria E credit 
"pierdere" 

- Performanţa financiară arată pierderi şi există 
perspective clare că nu pot fi plătite ratele şi dobânzile. 

100% 

 
În vederea clasificării creditului se foloseşte o matrice rezultată din 

corelarea grupării în funcţie de performanţele financiare şi serviciul datoriei, 
astfel: 

 
 Serviciul  

datoriei 
 
 
Performanţe 
financiare  

BUN 
ratele şi dobânzile 

sunt plătite la 
scadenţă sau cu 

Întârziere de max. 
7 zile 

SLAB 
ratele şi 

dobânzile plătite 
cu o întârziere 

de până la 30 de 
zile 

NECORESPUNZĂTOR 
ratele şi dobânzile sunt 
plătite cu o întârziere de 

peste 30 zile 

A Standard În observaţie Substandard 
B În observaţie Substandard îndoielnic 
C Substandard îndoielnic Pierdere 
D îndoielnic Pierdere Pierdere 
E Pierdere Pierdere Pierdere 
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Atunci când se determină provizioanele, expunerea debitorului poate fi 
micşorată doar cu valoarea angajamentelor următoare: 

 garanţii necondiţionate de la Guvernul României sau de la Banca 
Naţională a României; 

 garanţii necondiţionate de la băncile înregistrate în una din ţările din 
categoria A; 

 garanţii necondiţionate de la altă bancă română; 

 depozite gajate, plasate la banca însăşi; 

 colaterale acceptate de conducerea băncii. 

 Societăţile bancare vor clasifica de două ori pe an - la finele lunilor 
iunie şi decembrie - portofoliul de credite şi vor raporta situaţia la 
Banca Naţională a României. 

b) în activitatea organelor de supraveghere bancară intră şi analiza 
respectării prevederilor din Normele Băncii Naţionale a României nr. 5/1992 
privind împrumuturile mari acordate clienţilor de către societăţile bancare. 

Potrivit acestor reglementări un împrumut este considerat mare atunci 
când suma tuturor împrumuturilor acordate unui singur debitor, inclusiv a 
garanţiilor şi a altor angajamente asumate în numele acestuia depăşeşte 10% 
din capitalul propriu al societăţii bancare. 

Pentru a caracteriza noţiunea de un singur debitor se ia în considerare 
orice persoană sau grup de persoane fizice sau juridice, care beneficiază, 
împreună sau cu titlu individual, de împrumuturi şi garanţii acordate de aceiaşi 
bancă, dacă persoanele sunt legate economic între ele, astfel: 

 una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, 
putere de control; 

 nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de 
credit pentru societatea bancară. 

În legătură cu modalitatea de acordare a îmrumuturilor mari: 

 suma totală a împrumuturilor acordate debitorilor nu va putea depăşi 
de 8 ori nivelul capitalului propriu al societăţii bancare, care reprezintă 
suma totală a capitalului vărsat şi a fondurilor de rezervă, diminuate 
cu valoarea participaţiilor la altă bancă; 

 împrumuturile mari acordate unui singur debitor nu pot depăşi 20% 
din capitalul propriu al băncii; 

 din prevederile de mai sus sunt excluse împrumuturile garantate de la 
bugetul de stat sau cele acordate altei societăţi bancare sau 
garantate de altă bancă; 

 împrumuturile mari se acordă numai pe baza unei decizii luate în 
unanimitate de către consiliul de direcţie al băncii; 

Suma împrumuturilor mari este evidenţiată şi controlată strict de bănci şi 
vor fi raportate Băncii Naţionale a României, la 15 zile de la finele lunii, prin 
intermediul formularului "Raportarea împrumuturilor mari". 
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c) Organele de supraveghere bancară vor verifica respectarea de către 
societăţile bancare a prevederilor Normelor Băncii Naţionale a României nr. 
10/1992 privind împrumuturile acordate debitorilor aflaţi în relaţii speciale 
cu banca. 

Normele enumera 11 categorii de persoane fizice care sunt considerate 
că se află în relaţii speciale cu societăţile bancare: salariaţii societăţilor ban-
care, rudele acestora, acţionarii semnificativi, societăţile comerciale la al căror 
capital banca participă cu cel puţin 10% sau la al căror capital una din per-
soanele fizice sau juridice (enumerate la pct. 2 lit. a-d şi f) deţine o participaţie 
de cel puţin 5%, personalul Băncii Naţionale a României cu atribuţiuni de 
supraveghere bancară şi alte categorii de persoane fizice şi juridice. 

Dintre categoriile enumerate, o singură categorie, personalul societăţii 
bancare, poate beneficia de acordarea unor împrumuturi în condiţii de favoare, 
care sunt reglementate în cadrul normelor menţionate. 

d) În desfăşurarea acţiunilor de supraveghere se analizează conţinutul 
normelor interne ale băncilor privind condiţiile de aprobare, acordare, derulare, 
utilizare şi rambursare a creditelor. Totodată, organele de supraveghere 
monitorizează modul de respectare de către societăţile bancare a prevederilor 
acestora privind derularea activităţii de creditare, precum şi a garanţiilor 
constituite de societăţile bancare pentru creditele acordate. 

e) Analiza de către organele de supraveghere bancară a conţinutului 
indicatorilor utilizaţi pentru aprecierea bonităţii clienţilor. 

 
Supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare potrivit 
Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/1995 se prevăd reglementări 

specifice pentru limitarea riscurilor financiare ce pot apare din desfăşurarea de 
operaţiuni valutare. 

Băncile au obligaţia de a institui un sistem de evidenţă adecvat, un 
sistem de gestiune şi supraveghere a riscurilor valutare şi un sistem de control 
permanent care să le permită determinarea: 

 Poziţiei valutare deschise într-o monedă străină, care reprezintă 
diferenţa dintre total creanţe şi total angajamente în moneda 
respectivă; 

 poziţie valutară deschisă este definită ca poziţie lungă în care totalul 
creanţelor depăşeşte totalul angajamenteloe şi este considerată 
poziţie scurtă, atunci când totalul angajamentelor depăşeşte totalul 
creanţelor; 

 Poziţia valutară totală reprezintă diferenţa dintre totalul poziţiilor 
valutare lungi şi totalul poziţiilor valutare scurte, în echivalent lei; 
determinat pe baza cursurilor de referinţă ale Băncii Naţionale a 
României, în vigoare la data pentru care se întocmeşte raportarea. La 
finele fiecărei zile lucrătoare, poziţia valutară totală, nu va putea 
depăşi 10% din fondurile proprii ale societăţii bancare. 
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Pentru determinarea creanţelor şi angajamentelor care se includ la 
calcularea poziţiilor valutare se are în vedere că: 

 Totalul creanţelor reprezintă suma soldurilor conturilor în valută din 
activul bilanţului plus creanţele în valută care rezultă din tranzacţiile 
valutare la vedere sau la termen, încheiate de o bancă în nume şi în 
cont propriu, reflectate în afara bilanţului; 

 Totalul angajamentelor cuprinde suma soldurilor conturilor în valută 
din pasivul bilanţului, plus angajamentele în valută care rezultă din 
tranzacţiile valutare la vedre sau la termen încheiate de către o so-
cietate bancară în nume şi cont propriu, reflectate în afara bilanţului. 

La determinarea poziţiilor valutare, potrivit Normelor nr. 4/1999, 
societăţile bancare vor putea lua în calculul pasivelor în valută din categoria 
celor reprezentând rezultatul financiar, venituri, fonduri şi alte rezerve, în 
valută, numai soldurile conturilor de capital social subscris şi vărsat în valută şi 
provizioane specifice de risc constituite în valută. Soldul contului reprezentând 
provizioane specifice de risc în valută se ia în calcul la un nivel de cel mult 30% 
din acesta. 

La sârşitul fiecărei zile lucrătoare, poziţia valutară totală, determinată ca 
diferenţă între totalul poziţiilor valutare lungi şi totalul poziţiilor valutare scurte, 
în echivalent lei, nu va putea depăşi nivelul de 10% din fondurile proprii ale 
societăţii bancare. 

Societăţile bancare vor lua măsuri pentru încadrarea în nivelul poziţiei 
valutare toate prevăzute mai sus, în termen de 5 zile de la publicarea nomelor. 

Sumele în valută care depăşesc la sfârşitul zilei nivelul stabilit vor fi 
vândute obligatoriu Băncii Naţionale a României la cursul valutar al acesteia 
din dimineaţa zilei lucrătoare următoare. 

La stabilirea nivelului creanţelor şi angajamentelor, băncile vor respecta 
reglementările în vigoare referitoare la determinarea profitului sau a pierderii, 
repartizarea profitului pe destinaţiile prevăzute de lege (fondul de rezervă, 
rezerva generală pentru riscul de credit, fondul de dezvoltare, dividende etc.) şi 
modul de înregistrare al acestora în contabilitate. 

Societăţile bancare, potrivit Circularei Băncii Naţionale a României 
nr.52/1995 vor raporta zilnic Băncii Naţionale a României Direcţia generală 
autorizare, reglementare şi supraveghere prudenţială, nivelul expunerii lor 
valutare. 

În vederea determinării expunerii valutare, potrivit anexei nr.l la Normele 
Băncii Naţionale a României nr.15/1995, se întocmeşte situaţia prezentată în 
tabelul următor. 
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BANCA COMERCIALA X S.A. 

FONDURI PROPRII: SUPRAVEGHEREA POZIŢIILOR VALUTARE 

- Unităţi - 

Devize 

Cod 
deviz 

 
 

Elemente luate în calcul 
Curs 
în lei 

 
 

Echivalent în lei Pondere 
faţă de 

fd.proprii 
(%) 

 
 

Total de 
control 

(+ /-) 
(col.9=(1+2)x5 

 
 

Active Pasive 
În afara 

bilanţului 

Total 
(+ /-) 

(col. 4 = 1 
+ 2 +3) 

Poziţie 
lungă 

(+) (col. 
6=4x5) 

Poziţie 
scurtă 

(-) 
(col.7= 
4x5) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
DST XDR          
EURO EUR          
DOLARSUA USD          
MARCA 
GERMANA 

DEM          

LIRĂ STERLINA GBP          
FRANC 
FRANCEZ 

FRF          

LIRA ITALIANA ITL          
FLORIN 
OLANDEZ 

NLG          

FRANC BELGIAN BEF          
COROANA 
SUEDEZă 

SEK          

SILING 
AUSTRIAC 

ATS          

FRANC 
ELVEŢIAN 

CHF          

COROANĂ 
DANEZA 

DKK          

YEN JAPONEZ JPY          
DOLAR 
AUSTRALIAN 

AUD          

DOLAR 
CANADIAN 

CAD          

LIRĂ EGIPTEANĂ EGP          
PESETAS 
SPANIOLĂ 

ESP          

MARCA 
FINLANDEZĂ 

FIM          

DRAHMA 
GRECEASCĂ 

GRD          

LIRĂ IRLANDEZĂ IEP          
LEU 
MOLDOVENESC 

MDL          

COROANA 
NORVEGIANA 

NOK          

ESCUDOS 
PORTUGHEZI 

PTE          

LIRE TURCEŞTI TRL          
DINAR 
IUGOSLAV 

YUN          

FRANC 
LUXEMBURGHEZ 

LUF          

COROANA 
CEHEASCĂ 

CZK          

TOTAL TOT X X X X X   X  
PVT = Poziţia valutară totală 
FP = Fonduri proprii 
* Corelaţii între datele înscrise în anexa 1 cu cele înscrise în 
anexa 3 

PVT=Total col.6+Total 
col.7 rd.2 

 X X 

% din FP=(PVTx100)/FP 
rd.3 

 X X 

  
Nr.  
rd. 

Anexa 1 Anexa 3 
Mod de calcul Valoare Mod de calcul Valoare 

4 col.9 rd.total  col.1 rd. (19-47)  
5 col. (6+7-9) rd.total  col.1rd. (22-50)  
6 col. (6+7) rd. total  col.1 rd. (23-51)  
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În continuare, în anexa nr. 2 se fundamentează calculul fondurilor proprii, 
iar în anexa nr. 3 creanţele şi angajamentele în valută care se iau în calcul la 
determinarea poziţiilor valutare. 

Transmiterea raportărilor la Banca Naţională a României privind formu-
larele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la Normele nr. 15/1995 se face în 
termen de 3 zile lucrătoare ulterioare zilei pentru care acestea se întocmesc. 

Managementul ("M") organele de supraveghere vor face aprecieri pri-
vind calitatea activităţii de conducere existentă la societatea bancară analizată. 

În problematica ce se va urmări cu acest prilej se includ ca laturi 
esenţiale ale managementului: 

 strategia societăţii bancare; 

 realizarea politicilor bancare specifice; 

 optimizarea activităţii bancare, prin corelarea operaţiilor active cu cele 
pasive şi valorificarea superioară a resurselor mobilizate de bancă 
prin angajarea unor operaţiuni active, care să aducă o profitabilitate 
ridicată; 

 optimizarea raportului dintre venituri şi costuri, care să constituie o 
sursă efectivă a creşterii profitului bancar; 

 modul de organizare a structurilor bancare; 

 conducerea şi administrarea băncii şi funcţionarea organelor de 
conducere; 

 divizarea responsabilităţilor; 

 stabilirea competenţelor şi analiza gradului de descentralizare a 
atribuţiilor; 

 calitatea normelor de funcţionare bancară şi a procedurilor interne; 

 efecienţa controlului intern şi a controlului financiar preventiv. 
Un domeniu cu o semnificaţie majoră în analiza efectuată de organele de 

supraveghere bancară priveşte profitabilitatea şi rentabilitatea ("E" -
Earnings), în legătură cu care se urmăreşte: 

a) Respectarea prevederilor stabilite de legislaţia în vigoare privind 
determinarea rezultatelor financiare de către societăţile bancare. 

b) Urmărirea în evoluţie a indicatorilor de profitabilitate şi 
rentabilitate, vezi anexa nr. 3 cunoscute ca instrumentele de analiză şi 
apreciere în domeniul bancar au o individualitate proprie, astfel: 

 indicatorii privind rentabilitatea capitalului social, cel privind profitul net 
brut din capitalurile proprii şi cel privind profitul net la capitalurile 
proprii medii, reflectă rezultatele managementului bancar, fiind cea 
mai semnificativă expresie a profitului obţinut în funcţie de capital 
(return on equity) şi indică pentru acţionari modul de concretizare a 
angajării lor în activitatea bancară; 
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 determinarea ratei rentabilităţii prin raportarea profitului brut/net la 
veniturile totale reflectă influenţa dimensiunii veniturilor asupra 
nivelului profitului; 

 indicatorul de solvabilitate obţinut prin raportarea profitului net/brut la 
totalul cheltuielilor are o semnificaţie aparte căci evidenţiază nece-
sitatea de a se reduce toate categoriile de cheltuieli bancare (cu 
operaţiunile, de funcţionare, de întreţinere a reţelei etc), în vederea 
îmbunătăţirii indicatorului; 

 semnificaţia indicatorului privind costul activităţii determinat prin 
raportarea cheltuielilor totale la veniturile totale constă în necesitatea 
de a minimiza numărătorul şi a maximiza numitorul, precum şi de a 
asigura în dinamică o creştere mai accelerată a veniturilor faţă de 
cheltuieli, ceea ce contribuie la o corelaţie mai favorabilă exprimată 
prin indicatorul analizat. 

c) Organele de supraveghere bancară vor analiza în mod riguros modul 
în care societăţile bancare respectă normele interne privind calculul 
dobânzilor, comisioanelor, taxelor şi spezelor bancare ce privesc operaţiile 
bancare efectuate pentru clienţi. 

În atribuţiile organelor de supraveghere bancară intră urmărirea lichi-
dităţii ("L"), reflectată în anexa 1 realizată pe baza datelor din evidenţa 
societăţilor bancare, pentru a se putea reflecta capacitatea băncii de a acoperii 
obligaţiile curente de plată cu disponibilităţile existente. 

Prin determinarea indicatorilor de lichiditate se va urmări evaluarea 
raportului dintre resurse şi plasamente în funcţie de termenele de scadenţă ale 
creanţelor şi termenele de exigibilitate ale angajamentelor şi obligaţiilor de 
plată. 

Activitatea de trezorerie trebuie să urmărească în permanenţă asigu-
rarea unei corelaţii optime între scadenţele activelor şi pasivelor băncii şi 
creşterea ponderii surselor de finanţare pe termen mediu şi lung, menţinându-
se constantă o bună capacitate a băncii de a face faţă eventualelor cereri de 
restituire a depozitelor. 

În ceea ce priveşte participarea unei societăţi bancare la capitalul 
social al societăţilor nebancare, aceasta nu poate depăşi 20% din capitalul 
unei firme care nu are legătură cu activitatea bancară; dacă participarea este la 
capitalul altei bănci, nivelul este de până la 5% din capitalul acesteia, cu 
condiţia participării şi a unei societăţi bancare persoană juridică străină sau a 
unei instituţii financiare internaţionale. 

O altă categorie a reglementării prudentiale se referă la închiderea 
exerciţiilor financiare anuale, întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile 
anuale şi a raportărilor fmanciar-contabile trimestriale. 

Banca Naţională a României a conlucrat cu Ministerul Finanţelor şi 
băncile comerciale la elaborarea unei noi metodologii contabile aplicabilă 
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societăţilor bancare, aliniată la standardele Uniunii Europene, potrivit 
programului FESAL, încheiat de Banca Mondială cu România. 

Activitatea din acest domeniu s-a concretizat în elaborarea unui plan 
unic de conturi, a modelului de bilanţ contabil, a normelor metodologice pentru 
întocmirea şi utilizarea bilanţurilor de către bănci, precum şi a noi norme de 
ţinere a evidenţei contabile bancare. 



CAPITOLUL III - SUPRAVEGHEREA  
PRUDENTIALĂ 

 

Principalele obiective obiective urmărite de organele de supraveghere 
bancară privesc: 

 evaluarea gradului de performanţă a societăţilor bancare, a viabi-
lităţiilor, analiza evoluţiilor şi a tendinţelor în cadrul sistemului bancar; 

 identificarea situaţiilor de neâncadrare în indicatorii de prudenţă 
bancară, potrivit reglementărilor Băncii Naţionale a României în 
domeniu; 

 semnalarea organelor de supraveghere ale Băncii Naţionale a 
României a cazurilor de deteriorare a situaţiei financiare a băncilor, în 
vederea stabilirii măsurilor necesare şi pentru aplicarea de sancţiuni 
prevăzute de lege, atunci când se constată nerespectarea normelor 
prudenţiale. 

Pentru realizarea supravegherii prudenţiale a băncilor, persoane juridice 
române şi a sucursalelor băncilor străine, Banca Naţională a României 
utilizează două metode: 

a) Societăţile bancare, potrivit reglementărilor de prudenţă bancară au 
obligaţia să transmită date şi informaţii Băncii Naţionale a României, pe baza 
cărora aceasta realizează supravegherea bancară pe baza raportărilor 
băncilor. 

Pentru a se realiza acest deziderat, băncile raportează următorii indica-
tori de apreciere a performanţelor financiare, a stabilităţii şi viabilităţii bancare: 

 indicatorul de solvabilitate (adecvarea capitalului); 

 împrumuturile mari acordate clienţilor; 

 poziţia valutară zilnică; 

 clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de 
Băncile au obligaţia să depună situaţii financiar contabile şi situaţii 
financiare periodice, astfel: 

 la Direcţia generală autorizare, reglementare şi supraveghere 
prudenţială a societăţilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a 
României se depun situaţiile întocmite, în conformitate cu 
metodele şi normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 
1524/1998; 

 la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar 
de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se depun 
situaţiile şi modelele întocmite în conformitate cu modelele şi 
normele metodologice prevăzute în Ordinul nr.1524/1998, care 
sunt prevăzute în Normele Ministerului Finanţelor referitoare la 
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întocmirea, verificarea şi centralizarea raportărilor contabile 
periodice ale agenţilor economici. 

Banca Naţională a României împreună cu băncile actualizează periodic 
modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normele metodologice 
privind întocmirea şi utilizarea acestora, supunându-le aprobării Ministerului 
Finanţelor, în vederea aplicării lor. 

Supravegherea prudenţială pe baza raportării băncilor a fost dublată de 
un proces intens de analiză şi investigare la sediul Băncii Centrale, urmat de 
atenţionări scrise către conducerile băncilor, în vederea luării de măsuri pentru 
încadrarea în normele şi regulile de prudenţă bancară, precum şi de aplicare a 
unor sancţiuni prevăzute de lege pentru nerespectarea sistematică a acestora. 

O latură semnificativă a activităţii de supraveghere prudenţială este 
faptul că, rezultatele şi concluziile analizelor efectuate vor sta la baza orientării 
şi programării acţiunilor viitoare de inspecţie. 

b) Supravegherea prin inspecţiile la faţa locului prin constatările care 
se materializează în procese verbale ce reflectă toate aspectele de 
nerespectare a reglementărilor de prudenţă bancară. Totodată, prin inspecţiile 
bancare se identifică unele probleme cu caracter general care afectează activi-
tatea băncilor, cum ar fi: capitalizarea redusă, orientări limitate sau neadecvate 
în administrarea resurselor şi plasamentelor, neurmărirea evoluţiei unor indi-
catori esenţiali, precum şi un control preventiv şi intern cu o eficienţă restrânsă. 

Potrivit aprecierii specialiştilor, inspecţiile la faţa locului reprezintă forma 
cea mai completă şi complexă de supraveghere a sistemului bancar. 

Această apreciere porneşte de la caracterul larg şi de substanţă a 
verificărilor asupra a numeroase operaţiuni şi documente bancare. În acelaşi 
timp sunt supuse analizei şi investigării: 

 utilizarea resurselor şi efectuarea plasamentelor; 

 constituirea şi înregistrarea fondurilor; 

 calitatea activelor; 

 determinarea riscurilor şi modul lor de acoperire cu provizioane şi 
rezerve; 

 încadrarea în indicatorii de solvabilitate şi lichiditate; 

 analiza costurilor resurselor atrase şi împrumutate; 

 situaţia profitabilităţii şi a poziţiei financiare; 

 calitatea conducerii etc. 
astfel încât să rezulte în final pentru unitatea bancară cercetată, gradul de 
stabilitate şi viabilitate în cadrul sistemului bancar. 

În echipele de inspecţie de la sediile băncilor participă reprezentanţi ai 
Băncii Naţionale a României, personal din bancă împuternicit în acest sens sau 
auditori independenţi (potrivit Legii nr. 58/1998, art. 67). La verificarea sucursa-
lelor şi filialelor băncilor străine pot participa şi unii reprezentanţi ai autorităţii de 
supraveghere din ţara de origine a băncii străine. 
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Băncile au obligaţia de a permite acestor reprezentanţi ai Băncii Centrale 
sau auditorilor numiţi de Banca Naţională a României, să examineze evi-
denţele, conturile şi operaţiunile şi să le furnizeze toate documentele şi infor-
maţiile solicitate legate de desfăşurarea operaţiunilor bancare, administrarea, 
gestionarea şi controlul intern. 

Banca Naţională a României cooperează cu autorităţile de supraveghere 
bancară ale statelor în care funcţionează unităţi româneşti, pentru a realiza 
supravegherea prudenţială a acestora. 

În procesul de supraveghere prudenţială, în paralel cu inspecţiile 
bancare, echipele care analizează activitatea băncilor desfăşoară şi acţiuni de 
îndrumare a societăţilor bancare, propunând soluţii şi măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii bancare controlate. 



CAPITOLUL IV - ANALIZA UNUI STUDIU DE CAZ 
CONCLUZII SI PROPUNERI 

 
În baza datelor din bilanţul contabil al Băncii "X", la 31 decembrie 1997 s-

au întocmit situaţiile cu date şi informaţii (anxa nr. 4) privitoare la: 
• calculul fondurilor proprii; 
• raportarea împrumuturilor mari; 
• clasificarea creditelor acordate în lei şi valută; 
• structura activelor din bilanţ, ponderate în funcţie de risc; 
• structura elementelor în afara bilanţului, ponderate în funcţie de risc. 
Pe baza elementelor de mai sus determinate conform Normelor Băncii 

Naţionale a României nr. 4/1994 s-a calculat raportul de solvabilitate al Băncii 
"X" la 31 decembrie 1997, prezentat în tabelul următor: 
 

CALCULAREA RAPORTULUI DE SOLVABILITATE 

ELEMENTE LUATE IN CALCUL Nr. rd. SUMA 

A B 1 

Total fonduri proprii (calculul fondurilor proprii col 3 rd. 41 1 104119 

Total elemente din bilanţ ponderate în funcţie de risc (formular II col 
3 rd. 62) 

2 14871351 

Total elemente în afara bilanţului ponderate în funcţie de risc 
(formular IV col. 3 rd. 14) 

3 166298 

RAPORT DE SOLVABILITATE (rd 1* 100/(rd. 2 + rd 3) 4 6,92 

 
Totodată, pe baza datelor din bilanţ, precum şi din evidenţele contabile 

ale băncii (anexa nr.5) s-au determinat: 

 creanţele şi angajamentele în valută ale băncii; 

 poziţia valutară a băncii la data de 31 decembrie 1997, în 
conformitate cu Normele nr. 15/1995 şi Circulara Băncii Naţionale a 
României nr. 52/1995 privind supravegherea poziţiilor valutare; 

În ceea ce priveşte poziţiile de "alte active" şi "alte pasive" în valută nu s-
au luat în calcul, întrucât valoarea acestora s-a considerat a fi nesemnificativă. 

Din raporturile băncii rezultă o calitate relativ bună a activităţii acesteia. 
Totuşi, este de remarcat faptul că banca nu a acordat importanţa 

necesară stabilităţii financiare pe termen lung, precum şi calităţii financiare pe 
termen lung, precum şi calităţii portofoliului de credite, aşa cum rezultă din 
tabelul următor: 

Din analiza rapotărilor efectuate de Banca "X" la 31 decembrie 1997, 
rezultă următoarele concluzii: 
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1. Fondurile proprii ale societăţii bancare formate din capitalul propriu şi 
capitalul suplimentar reprezintă 6.46% din totalul activelor şi 
elementelor din afara bilanţului ponderate în funcţie de risc faţă de 8 
procente cât reprezintă nivelul minim de solvabilitate cerut de 
reglementările în vigoare. Rezultă că adecvarea capitalului nu se 
realizează la societatea bancară analizată aceasta prezentând un risc 
ridicat de solvabilitate. 

2. Împrumuturile acordate debitorilor mari nu depăşesc, cumulate pe 
client, 20 de procente din fondurile proprii ceea ce identifică un grad 
redus al riscului de credit; 

3. Poziţia valutară totală nu depăşeşte 20 de procente din fondurile 
proprii, aceasta realizându-se la nivelul de 17.93%. 

4. Participaţia băncii la capitalul altor societăţi bancare şi nebancare se 
ridică la nivelul de 0.59% în vreme ce nivelul maxim este de 20% 
pentru societăţile nebancare şi respectiv 5% pentru societăţile 
bancare; 

 
CLASIFICAREA CREDITELOR 

- TOTAL CREDITE ACORDATE ÎN LEI ŞI VALUTĂ - 

Data editare: 

CATEGORIA 
DE CREDIT 

SUMA 
TOTALA 

GARANŢII SI 
COLATERALE 

SUMA 
NETA 

COEF. 
PROV. 

NIVEL FOND 
PROVIZIOANE 

NECESAR EXISTENT 

STANDARD 1635727 392575 1243152 0.00 0.00 0.00 

IN OBSERVAŢIE 1022330 153349 868981 0.05 43449 45000 

SUBSTANDARD 886020 115182 770838 0.20 154168 30000 

ÎNDOIELNIC 1840193 496852 1343341 0.50 671671 40500 

PIERDERE 1431260 300565 1130695 1.00 1130695 34500 

TOTAL 6815530 1458523 5357007 X 1999983 150000.00 

 
5. Banca a realizat clasificarea împrumuturilor pe categorii în funcţie de 

riscul acestora. Se menţionează că nivelul creditelor din categoria substan-
dard, îndoielnic şi cu pierdere este de 3.244.874 mii lei în sumă netă faţă de 
totalul de 5.537.007 mii lei ceea ce constituie un motiv de îngrijorare pentru 
factorii de reglementare. 

Faţă de cele mai sus, în vederea îmbunătăţirii situaţiei financiare a băncii 
se pot formula următorele propuneri: 

1. Majorarea fondurilor proprii prin creşterea veniturilor, în special în 
ceea ce priveşte volumul dobânzilor printr-o orientare mai eficientă a 
plasamentelor băncii, precum şi reducerea cheltuielilor printr-o structurare mai 
adecvată a depozitelor în direcţia celor la vedere şi prin restrângerea 
cheltuielilor de funcţionare şi în special a celor cu salarii. 
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De asemenea, este necesară o regândire a politicii băncii în domeniul 
comisioanelor, având în vedere necesitatea acoperirii cheltuielilor de funţionare 
cu valoarea încasată a acestora. 

2. O analiză mai aprofundată a activelor purtătoare de risc, întrucât pon-
derea cea mai mare a acestora o constituie creditele, care sunt active purtă-
toare de risc maxim. În acest sens apreciem indicată orientarea plasamentelor 
băncii, în perioada următoare, şi în direcţia achiziţionării de titluri de stat, care 
reprezintă active cu risc zero şi totodată sunt purtătoare de o dobândă 
superioară celei de la credite. 

3. Restructurarea portofoliului de credite printr-o selectivitate sporită în 
acordarea de credit, astfel încât să se reducă ponderea creditelor cu risc 
major, respectiv "substandard", "îndoielnice" şi cu "pierdere" la un nivel de 
circa 30% în perioada următorilor 2 ani. 

4. În acelaşi timp este necesară urmărirea cu mai multă atenţie a evo-
luţiei financiare a clenţilor creditaţi, în vederea prevenirii deprecierii activităţii 
acestora, care să influenţeze calitatea creditelor acordate de bancă şi de 
asemenea să se preântâmpine evoluţiile nefavorabile, printr-o participare mai 
activă a băncii la derularea activităţii clienţilor prin consiliere financiară, 
monitorizare, analiză de proiecte etc. 

La banca analizată se impune o perfecţionare a participaţiei acesteia la 
capitalul unor societăţi bancare şi respectiv nebancare având în vedere nivelul 
limitat de 0.59% faţă de 5% şi respectiv 20% care este nivelul maxim admis de 
reglementări. Menţionăm că plasamentele din acesta categorie reprezintă 
invetiţii financiare pe termen lung considerate ca fiind fără risc de pierdere. 

5. În domeniul valutar, deşi poziţia valutară se încadrează în nivelurile 
admise, menţinerea unei poziţii lungi pe o perioadă îndelungată este supusă 
riscurilor ce decurg din evoluţia cursurilor valutare şi din deprecierea monedei 
naţionale. Pentru aceasta se impune o redistribuire mai flexibilă a plasa-
mentelor în valută monitorizându-se permanent piaţa valutară internaţională şi 
evoluţiile acesteia, condiţionate de apariţia EURO, comparativ cu situaţia pe 
piaţă a dolarului SUA. 

În activitatea de viitor a băncii, considerăm că trebuie acordată mai multă 
atenţie echilibrului între resurse şi plasamente, stabilităţii financiare, precum şi 
indicatorilor de eficienţă concretizaţi printr-un nivel ridicat de profitabilitate. De 
asemenea, considerăm că este necesară o îmbunătăţire a calităţii 
managementului băncii, reflectată în elaborarea unei politici bancare pe termen 
scurt, care să fie inclusă într-o strategie de dezvoltare. 
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Anexa nr. 1 - Indicatori de apreciere a solvabilităţii 

Nr. 
crt. 

INDICATOR MODUL DE CALCUL 

1. Raportul de 
solvabilitate (1) 

Fonduri proprii Active ponderate în funcţie de risc + Elemente afară 
bilanţ ponderate în funcţie 
de risc 

2. Raportul de 
solvabilitate (2) 

Capital propriu Active ponderate în funcţie de risc + Elemente afară 
bilanţ ponderate în funcţie 
de risc 

3. Rata generală 
de risc 

Total elem. bil pd. În funcţie de risc + Total elem. afară bilanţ pd. În 
funcţie de risc 

Total elem. ML la vaL contabilă + Total elem. afară biL la val 
contabilă 

4. Rata capitalurilor 
proprii 

Capitaluri proprii Total active 

 
INDICATORI DE APRECIERE A LICHIDITĂŢII 

Nr. 
crt. 

INDICATOR MODUL DE CALCUL 

1. Lichiditatea imediată Disponibilităţi active Disponibilităţi pasive * Datorii 

2. Lichiditatea curentă Active curente Pasive curente 

 
 
Anexa 2 - Indicatori de apreciere a profitabilităţii si rentabilităţii 

Nr. 
crt. 

INDICATOR MODUL DE CALCUL 

1. Rata creditelor restante la 
provizioane specifice de risc 

Credite restante Provizioane specifice de risc de 
credit 

2. Profitul net raportat la capitalurile 
proprii 

Profit net Capitaluri proprii medii 

3. Rentabilitatea capitalurilor proprii Profit brut / (net) Capitaluri proprii 

4. Rata rentabilităţii Profit brut / (net) Venituri totale 

5. Rentabilitatea Profit brut / (net) Cheltuieli totale 

6. Costul activităţii Cheltuieli totale Venituri totale 

7. Rentabilitatea capitalului social Profit net Capital social 

 
Anexa 3 - Indicatori de apreciere a lichidităţii activelor 
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Nr. 
crt. 

INDICATOR MODUL DE CALCUL 

1. Rata creditelor şi 
dobânzilor provizionate la 
capitalul propriu şi 
provizioane 

(Credite + dobânzi) "în observ."* "substand" + 
"îndoielnice" + "pierderi" 

 
 

Capital propriu + Provizioane specifice risc cred + 
dobândă 

2. 
 
 

Rata riscului de credit 
 

(Credite + dobânzi) "în observ." + "substand" * 
"îndoielnice" * "pierderi" 

Total expunere de credit 

3. Rata riscului de credit 
pentru creditele "îndo-
ielnic" şi "Pierderi" 

(Credite + dobânzi) clasific. "îndoielnice" + "Pierderi" Total 
expunere de credit 

4. Rata creditelor restante Credite restante Total credite brute 

5. Rata provizioanelor 
specifice de risc 

Provizioane specifice de risc de credit şi dobândă Total 
expunere de credit 

6. 
 

Grad de accelerare a 
riscului de credit 

Provizioane specifice de risc de credit constituite 

Provizioane specifice de risc de credit necesare 

7. Ponderea creditelor 
acordate în totalul 
plasamente 

Total credite Total plasamente 

8. 
 

Rata veniturilor 
neîncasate 

Dobânzi, comisioane şi taxe de încasat 

Venituri totale 

9. Rata dobânzilor 
neîncasate 

Dobânzi neîncasate în termen Dobânzi de încasat 

 
Indicatori privind structura activelor 

Nr. 
crt. 

INDICATOR MODUL DE CALCUL 

1. Ponderea plasamentelor din credite 
în active 

Credite brute Total active 

2. Ponderea imobilizărilor în active Active imobilizate Total active 
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Anexa 4 - Elementele necesare determinării raportului de solvabilitate 

 
I. CALCULUL FONDURILOR PROPRII 

ELEMENTE LUATE IN CALCUL 
Nr. 
rd. 

VALOARE 
CONTABILA 

COEF.DE 
AJUSTARE 

VALOARE 
AJUSTATA 

A B 1 2 3 

Capital social vărsat 1 293900.00 X 293900.00 

Primele legate de capital vărsate 2  X  

Fondul de rezerva 3 361513.00 X 361513.00 

Rezultatul reportat, reprezentând profit 
nerepartizat 

4 206032.00 X 206032.00 

Rezultatul net al axercitiului curent 
reprez.profit 

5 680322.00 X 680322.00 

Fondul imobilizărilor corporale 6 280654.00 X 280654.00 

Fondul de dezvoltare 7 317253.00 X 317253.00 

Sumele inscrise în contul "Alte rezerve" 
cf.HG 252/1996, din care: 

8 46926.00 X 46926.00 

- analitic "Rezerve din diferente de curs 
aferente oper. de subscr.şi vărsare a 
capit.soc.în valuta" 

9 12526.00 X 12526.00 

- analitic "Rezerve din influente de curs 
aferente disponibilităţilor în valuta repre-
zentând capital social vărsat în valuta" 

10 10220.00 X 10220.00 

Total (rd.1 la 8) 11 2186600.00 X 2186600.00 

Imobilizări necorporale 12 606524.00 X 606524.00 

Amortizarea aferenta imobilizărilor 
necorporale 

13 280654.00 X 280654.00 

Valoarea neamortizata a imobilizărilor 
necorporale (rd.12-rd.13) 

14 325870.00 X 325870.00 

Dividende 15 155675.00 X 155675.00 

Participatii ale salariaţilor la profit 16 32042.00 X 32042.00 

Cota de participare a managerului la profit 17  X  

Cheltuieli inregistrate în avans, din care: 18 3931.00 X 3931.00 

- aferente imobiliz.corporale puse în 
funcţiune 

19  X  

Imobilizări corporale în curs 20 217961.00 X 217961.00 

Materiale pentru investiţii 21 9877.00 X 9877.00 

Stocuri pentru investiţii 22  X  

Debitori pentru investiţii 23  X  

Fondul de dezvoltare existent 24 317253 X 317253 

Sume ce depăşesc fondul de dezvoltare 
existent (rd.20 la 23 - rd.24) 

25 89415.00 X 89415.00 

Rezultatul reportat reprez.pierderea 
neacoperita 

26  X  

Rezultatul net al exerciţiului 
crt.reprez.pierdere 

27  X  
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ELEMENTE LUATE IN CALCUL 
Nr. 
rd. 

VALOARE 
CONTABILA 

COEF.DE 
AJUSTARE 

VALOARE 
AJUSTATA 

Total elemente deductibile (rd.14 la18 + 
rd.25 la27) 

28 1490180.00 X 1490180.00 

Total capital propriu (rd.11 - rd.28) 29 696420.00 X 696420.00 

Rezerva generala pentru riscul de credit 30 144295.00 X 144295.00 

Sumele inregistrate în contul 'Alte 
rezerve',altele decât cele evid.în cf.HG 
252/96 şi incluse la rd.8 

31 241180.00 X 241180.00 

Sumele inregistrate în contul 'Alte fonduri' 32 783.00 X 783.00 

Soldul creditor al contului "Decontări din 
influente de curs valutar" 

33 181655.00 X 181655.00 

împrumuturi subordonate primite (datoria 
subordonata) 

34  X  

Total (rd.30 la 34) 35 350913.00 X 350913.00 

Soldul debitor al contului "Decontări din 
influente de curs valutar" 

36  X  

Total capital suplimentar (rd.35 - rd.36) 37  X  

Participatii la capitalul altor societăţi 
bancare 

38  X  

împrumuturi subordonate acordate altor 
societăţi bancare 

39 6214.00 X 6214.00 

Total elemente deductibile (rd.38 + 
rd.39) 

40 6214.00 X 6214.00 

Total fonduri proprii (rd.29+rd.37-rd.40) 41 1041119.00 X 1041119.00 

 
 

RAPORTAREA ÎMPRUMUTURILOR MARI La data de ... 

Nr. 
rd. 

Fondurile 
proprii la 

data 
raportării 

10% din 
fondurile 
proprii 

20% din 
fondurile 
proprii 

800% din 
fondurile 
proprii 

1 1041119 104112 208224 8328952 
 

Nr. 
rd. 

Numele 
debitorului 

Cod fiscal 
împrumu-

turi 

Garanţii şi 
alte 

angajament 

Total 
imprumut 

mare 

% am 
fondurile 

proprii 

rezerve 
specifice 

(provizioane) 

2   45794 26476 72270 6.94 12286 

3   32722 24647 57369 5.51 9752 

4   30293 20590 50883 4.89 8650 

5   27532 15978 43510 4.18 7398 

6        

7        

8        

9        

10        

 TOTAL X 136341 87691 224032 X 38086 
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Structura fişierului ce se va transmite pentru acest raport este prevăzuta 
în specificaţiile tehnice 

 
II. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANŢ,  

PONDERATE IN FUNCŢIE DE RISC 

ELEMENTE LUATE IN CALCUL 
Nr. 
rd. 

VALOARE 
CONTABILA 

PONDERE 
DE RISC 

% 

VALOARE 
PONDERATA 
(COL1x2/100) 

A B 1 2 3 

Numerar şi disponibil la Banca Naţionala a 
României: (rd.2+rd.3) 

1 255420.00 0.00 0.00 

Casa de lei şi de valuta 2 162993.00 0.00 0.00 

Disponibil la Banca Naţionala a României 3 92427.00 0.00 0.00 

Titluri de valoare emise de: (rd.5 la rd.8) 4 2298692.00 0.00 0.00 

Administr.publica centrala de specialit.a 
statului roman 

5 2298692.00 0.00 0.00 

Administraţia centrala a tarilor din categoria A 6  0.00 0.00 

Băncile centrale din tarile din categoria A 7  0.00 0.00 

Instituţii financiare internaţionale 8  0.00 0.00 

Credite şi avansuri acordate (sau garantate 
de acestea): (rd.10 la rd.14) 

9 0.00 0.00 0.00 

Administr.publice centrale de specialit.a 
statului roman 

10  0.00 0.00 

Administraţiei centrale a tarilor din categoria A 11  0.00 0.00 

Băncii Naţionale a României 12  0.00 0.00 

Băncilor centrale din tarile din categoria A 13  0.00 0.00 

Instituţiilor financiare internaţionale 14  0.00 0.00 

Alte creanţe asupra:(rd.16 la rd.20) 15 134922.00 0.00 0.00 

Administr.publice centrale de specialit.a 
statului roman 

16  0.00 0.00 

Administraţiei centrale a tarilor din categoria A 17  0.00 0.00 

Băncii Naţionale a României 18  0.00 0.00 

Băncilor centrale din tarile din categoria A 19  0.00 0.00 

Instituţiilor financiare internaţionale 20  0.00 0.00 

Elemente deductibile din capital: (rd.22 la 
rd.26) 

21 430994.00 0.00 0.00 

Valoarea neamortizata a imobilizărilor 
necorporale 

22 325870.00 0.00 0.00 

Cheltuieli inregistrate în avans 23 3931.00 0.00 0.00 

Sume ce depăşesc fondul de dezvoltare 
existent, afer. imobiliz.corp.în curs, 
mat.pt.invest.,stocuri pt.invest.şi debitorilor 
pt.invest.(inscr. la rd.25 din calc.fd.proprii) 

24 94979.00 0.00 0.00 

împrumuturi subord.acordate altor societăţi 
bancare 

25  0.00 0.00 

Participatii la capitalul altor societăţi bancare 26 6214.00 0.00 0.00 

Cecuri, cupoane şi alte elem. în curs de 
incasare 

27 19068.00 0.00 0.00 
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ELEMENTE LUATE IN CALCUL 
Nr. 
rd. 

VALOARE 
CONTABILA 

PONDERE 
DE RISC 

% 

VALOARE 
PONDERATA 
(COL1x2/100) 

Titluri de valoare emise de: (rd.29 la rd.32) 28 2924.00 20.00 584.80 

Societăţi bancare romaneşti 29 2924.00 20.00 584.80 

Banei din tarile din categoria A 30  20.00 0.00 

Administraţia locala din România 31  20.00 0.00 

Administraţia locala din tarile din categoria A 32  20.00 0.00 

Credite şi avansuri acordate (sau garantate 
de acestea): (rd.34 la rd.40) 

33 0.00 20.00 0.00 

Băncilor româneşti 34  20.00 0.00 

Băncilor din ţările din categoria A 35  20.00 0.00 

Băncilor din ţările din categoria B cu scadenţă 
de maximum 1 an 

36  20.00 0.00 

Administraţiei locale din România 37  20.00 0.00 

Administraţiei locale din tarile din categoria A 38  20.00 0.00 

Organismelor guvernamentale din România 39  20.00 0.00 

Organismelor guvernamentale din tarile din 
categoria A 

40  20.00 0.00 

Disponibilităţi şi depozite la: (rd.42 la rd.44) 41 4360969.00 20.00 872193.80 

Banei romaneşti 42 2351167.00 20.00 470233.40 

Banei din tarile din categoria A 43 2009802.00 20.00 401960.40 

Banei din tarile din categoria B pe termen de 
max.1 an 

44  20.00 0.00 

Alte creanţe asupra: (rd.46 la rd.52) 45 0.00 20.00 0.00 

Societăţilor bancare romaneşti 46  20.00 0.00 

Băncilor din tarile din categoria A 47  20.00 0.00 

Băncilor din tarile din categoria B cu scadenta 
de maximum 1 an 

48  20.00 0.00 

Administraţiei locale din România 49  20.00 0.00 

Administraţiei locale din tarile din categoria A 50  20.00 0.00 

Organismelor guvernamentale din România 51  20.00 0.00 

Organismelor guvernamentale din tarile din 
categoria A 

52  20.00 0.00 

Credite şi avansuri acordate clienţilor, 
garantate cu ipoteci asupra locuinţelor 

53 274582.00 20.00 54916.40 

Terenuri şi clădiri ocupate de banca pentru 
scopurile activităţii sale 

54 256750.00 50.00 128375.00 

Alte titluri de valoare 55  100.00 0.00 

Alte credite şi avansuri acordate 56 6540948.00 100.00 6540948.00 

Participatii de capital la instituţii financiare şi la 
alte entităţi nebancare 

57 6214.00 100.00 6214.00 

Alte imobilizări corporale, inclusiv sumele 
aferente imobilizărilor corporale în curs, care 
nu au fost incluse la rd.24 

58 16757.00 100.00 16757.00 

TOTAL ACTIVE DIN BILANŢ 
(rd.1+4+9+15+21+27+28+33+41+45+53:59) 

59 14598240.00 X 14598240.00 

Poziţia valutara totala scurta 60 273111.00 100.00 273111.00 
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III. CONVERSIA ELEMENTELOR IN AFARA BILANŢULUI, IN ECHIVALENT 
CREDIT 

ELEMENTE LUATE IN CALCUL 
Nr. 
rd. 

VALOARE 
CONTABILA 

FACTOR 
DE 

CONVERSIE 

VALOARE 
PONDERATA 

(COL 
1X2/100) 

A B 1 2 3 

Cambii şi alte efecte de comerţ acceptate 
la plata de către societatea bancara şi 
care nu sunt avalizate de alte banei 

1 35393.00 1.00 353.93 

Garanţii irevocabile de plata emise de 
către societatea bancara 

2 142753.00 1.00 1427.53 

Garanţii irevocabile de plata emise de 
către societatea bancara, altele decât 
cele de plata 

3 73252.00 0.50 366.26 

Angajamente irevocabile ale societ. 
bancare de acordare de credite 

4 358952.00 0.50 1794.76 

Acreditive deschise şi confirmate de către 
societatea bancara, negarantate cu 
bunurile care fac obiectul tranzacţiei 

5 65245.00 0.50 326.22 

Acreditive deschise şi confirmate de către 
societatea bancara, garantate cu bunurile 
care fac obiectul tranzacţiei 

6 127500.00 0.20 255.00 

Cambii şi alte efecte de comerţ acceptate 
la plata de către societatea bancara şi 
care sunt avalizate de alte banei 

7 369878.00 0.20 739.75 

Total de control (rd.1:7) 8 1172973.00 X 5263.45 

 
 

IV. STRUCTURA ELEMENTELOR IN AFARA BILANŢULUI, IN 
ECHIVALENT CREDIT, IN FUNCŢIE DE BENEFICIARII ACESTOR 

FACILITAŢI 

CATEGORII DE BENEFICIARI 
Nr. 
rd. 

VALOARE 
CONTABILA 

PONDERE DE 
RISC 

% 

VALOARE 
PONDERATA 
(COL1x2/100) 

A B 1 2 3 

Administraţia publica centrala de 
specialitate a statului roman 

1  0  

Administraţia centrala a tarilor din 
categoria A 

2  0  

Banca Naţionala a României 3  0  

Băncile centrale din tarile din 
categoria A 

4  0  

Instituţiile financiare internaţionale 5  0  

Băncile romaneşti 6  20  

Băncile din tarile din categoria A 7  20  
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CATEGORII DE BENEFICIARI 
Nr. 
rd. 

VALOARE 
CONTABILA 

PONDERE DE 
RISC 

% 

VALOARE 
PONDERATA 
(COL1x2/100) 

Băncile din tarile din categoria B cu 
scadenta de maximum 1an 

8  20  

Administraţia locala din România 9  20  

Administraţiile locale din tarile din 
categoria A 

10  20  

Organismele guvernamentale din 
România 

11  20  

Organismele guvernamentale din 
tarile din categoria A 

12  20  

Alte categorii de beneficiari 13 166298 100 166298 

Total elemente în afara bilanţului 
(rd.1 la rd 13) 

14 166298 X 166298 

 

 

Anexa 5 - Creanţe si angajamente in valuta care se iau în calcul la 
determinarea poziţiilor valutare 

CREANŢE NR. RD. 
ECHIVALENT 

IN LEI 

A B 1 

Titluri de participare 1 6214.00 

împrumuturi subordonate acordate 2  

Debitori diverşi, din care: 3 284.00 

-debitori pentru investiţii 4  

Decontări cu acţionarii privind capitalul 5  

Casa 6 63804.00 

Disponibilităţi la banei din tara, din care: 7 25239.00 

-disponibilităţi pentru investiţii 8  

Disponibilităţi la banei din străinătate 9 43555.00 

Disponibilităţi la instituţii financiare din străinătate 10  

Depozite la banei din tara 11 6085.00 

Depozite la banei din străinătate 12 1966246.00 

Depozite la instituţii financiare din străinătate 13  

Credite curente 14 2568519.00 

Credite restante 15 250708.00 

Depozite constituite pentru acreditive deschise 16 65245.00 

Decontări din dobânzi, comisioane şi taxe de incasat 17 173693.00 

Alte active în valuta *) 18 131.00 

TOTAL ACTIVE DIN BILANŢ IN VALUTA (rd.01 la 03+05 la 
07+09 la 18) 

19 5105919.00 

Valuta cumpărata şi neprimita privind tranz.valutare la vedere 
încheiate de către societatea bancara în nume şi cont propriu 

20 918753.00 

Valuta cumpărata şi neprimita privind tranz.valutare la termen 21  
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CREANŢE NR. RD. 
ECHIVALENT 

IN LEI 

încheiate de către societatea bancara în nume şi cont propriu 

TOTAL CREANŢE IN AFARA BILANŢULUI ÎN VALUTA 
(rd.20 + 21) 

22 918753.00 

TOTAL CREANŢE IN VALUTA(rd.19+22) 23 918753.00 

Capital social subscris, din care 24 109353.00 

- capital social vărsat 25 109353.00 

Prime legate de capital 26  

împrumuturi subordonate primite 27 8638310.00 

Disponibilităţi ale agenţilor economici şi persoanelor fizice 28 1848211.00 

Disponibilităţi ale băncilor din tara 29 24245.00 

Disponibilităţi ale băncilor din străinătate 30 2006.00 

Disponibilităţi ale instituţiilor financiare din tara 31  

Disponibilităţi ale instituţiilor financiare din străinătate 32  

Depozite ale agenţilor economici şi persoanelor fizice 33 712253.00 

Depozite ale băncilor din tara 34 684.00 

Depozite ale băncilor din străinătate 35  

Depozite ale instituţiilor financiare din tara 36  

Depozite ale instituţiilor financiare din străinătate 37  

împrumuturi de la banei din tara 38  

împrumuturi de la banei din străinătate 39 787971.00 

Depozite constituite pentru acreditive primite 40 48350.00 

Furnizori, din care: 41 302762.00 

-furnizori pentru investiţii 42 5087.00 

Creditori diverşi, din care: 43  

-creditori pentru investiţii 44 8531.00 

Decontări din dobânzi, comisioane şi taxe de plătit 45 124.00 

Alte pasive în valuta *) 46  

TOTAL PASIVE DIN BILANŢ IN VALUTA (rd.24+26 la 
41+43+45+46) 

47 12474269.00 

Valuta de livrat privind tranz.valutare la vedere incheiate de 
societatea bancara în nume şi cont propriu 

48 874293.00 

Valuta de livrat privind tranz.valutare la termen incheiate de 
societatea bancara în nume şi cont propriu 

49  

TOTAL ANGAJAMENTE IN AFARA BILANŢULUI IN 
VALUTA (rd.48+rd.49) 

50 874293.00 

TOTAL ANGAJAMENTE IN VALUTA (rd.47+rd.50) 51 13348562.00 
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INTRODUCERE 

Caracteristica generală a perioadei actuale este tendinţa de creştere a 
dependenţei ţărilor de piaţa mondială şi de accentuarea interdependenţelor 
dintre state sau grupuri de state în procesul de integrare economică. Ţările 
dezvoltate, care au o structură economică eficientă, dinamică şi flexibilă şi care 
vând, în principal, fie produse superior manufacturate, fie din domenii ale tehnicii 
de vârf ce încorporează o cantitate mare de capital uman, deţin un avantaj 
competitiv net în relaţiile economice internaţionale în raport cu ţările în curs de 
dezvoltare sau cu cele cu economia în tranziţie, cu o structură rigidă şi ineficientă 
şi ale căror mărfuri înglobează, în general, o cantitate mai mare de resurse 
materiale, ca şi de forţă de muncă mai puţin calificată. Competitivitatea a devenit 
astfel principalul obiectiv al dezvoltării relaţiilor economice dintre state. 

România, ca oricare stat participant la mediul concurenţial actual, pentru 
a avea un comerţ exterior competitiv, va trebui să-şi orienteze exportul numai 
către produsele pentru care deţine condiţii favorabile de producţie, cu consum 
redus de factori de producţie, respectiv, să importe numai acele mărfuri pentru 
care nu deţine condiţii favorabile de producţie şi care implică un consum mare 
de factori de producţie. În opinia noastră, obiectivul reformei economice din 
România trebuie să-l constituie orientarea activităţilor productive spre 
menţinerea numai a acelor domenii în care se obţin bunuri economice cu 
consumuri reduse de factori de producţie, deci care să-i confere posibilitatea 
obţinerii de avantaje competitive în schimburile economice interne şi 
internaţionale, ca şi asigurarea bunăstării sociale a populaţiei. 

În aceste condiţii obiectivul programului de cercetare şi, implicit, ale 
studiului din acest an, "Ajustări structurale în domeniile extractiv, energetic şi 
de prelucrare primară în perspectiva integrării Romăniei în structurile 
economice ale UE" (1996-1998), l-a constituit prezentarea unor posibilităţi de 
restructurare şi accelerare a reformei economice din sectorul primar de 
activitate şi influenţa acestora asupra industriei prelucrătoare, în scopul 
creşterii competitivităţii produselor manufacturate pe piaţa internă şi externă. 

Studiul este structurat în trei capitole în care s-au prezentat: experienţa 
altor ţări în restructurarea industriilor extractivă, energetică şi de prelucrare 
primară şi în ce măsură această experienţă poate fi preluată şi de România (cap. 
1); stadiul reformei economice din aceste domenii în România (cap. 2); influenţa 
restructurării industriilor de prelucrare primară asupra produselor manufacturare, 
ca şi concluziile generale ale întregului program de cercetare (cap. 3). 

Prin problematica abordată, rezultatele cercetărilor noastre, prezentate 
în acest studiu, pot fi luate în considerare de unii factori de decizie atât pentru 
accelerarea, cât şi pentru direcţionarea reformei economice din România în 
perioada actuală. 

     Conf.dr. Viorica Răducanu  



CAPITOLUL 1 - EXPERIENŢA ALTOR ŢĂRI PRIVIND 
RESTRUCTURAREA INDUSTRIILOR EXTRACTIVE, 

ENERGETICE ŞI DE PRELUCRARE PRIMARĂ 

 
Ţările membre ale U.E. au încheiat “Acorduri de asociere” cu fostele ţări 

cu economie central-planificată, primele acorduri fiind semnate cu “ţările de la 
Višegrád” – Polonia, Cehoslovacia, Ungaria. Acorduri similare au fost semnate, 
ulterior, cu România (1 februarie 1993) şi Bulgaria (8 martie 1993). Clauzele 
tuturor acordurilor de asociere sunt similare în conţinut (domenii, natura şi 
volumul concesiilor, perioada de tranziţie). În anexele la acorduri apar unele 
deosebiri referitoare la produsele cu protecţie ridicată în prima etapă de 
tranziţie, în funcţie de interesul fiecărei ţări, precum şi la nivelul contingentelor 
tarifare pentru unele produse (siderurgice, textile, agroalimentare), la baza 
negocierii lor aflându-se performanţele din ultimii cinci ani. 

Piaţa comunitară s-a deschis substanţial, mai întâi pentru produsele 
ţărilor de la Višegrád, ca urmare a intrării în vigoare a “Acordurilor interimare”, 
care au ca obiectiv stabilirea graduală a unei zone de comerţ liber în cel mult 
zece ani, pe baza principiului asimetriei. Comunitatea va elimina toate barierele 
tarifare şi netarifare, cu excepţia produselor “sensibile”. 

Eliminarea taxelor vamale într-un singur an este prevăzută pentru unele 
produse minerale, chimice de bază, piei brute, feroaliaje, metale de bază. 
Eliminarea taxelor vamale într-o perioadă de patru ani este valabilă numai 
pentru produsele considerate “cele mai sensibile”. 

La cărbune, Comunitatea va elimina atât taxele vamale, cât şi restricţiile 
cantitative într-un an (cu excepţia importurilor unor produse pe care Germania 
şi Spania le vor liberaliza în patru ani). 

La produsele siderurgice, restricţiile cantitative la import vor fi eliminate o 
dată cu intrarea în vigoare a acordurilor interimare. Comunitatea va elimina 
taxele vamale pentru aceste produse în termen de cinci ani. În anul 1992, 
Comunitatea a recurs la măsuri de salvgardare în cazul unor importuri de 
produse siderurgice din Cehoslovacia. 

La produsele textile, UE va elimina taxele vamale în şase ani, cu 
excepţia produselor care fac obiectul operaţiunilor de “lohn” pentru care taxele 
s-au eliminat la intrarea în vigoare a acordurilor interimare. În ceea ce priveşte 
restricţiile cantitative, acestea vor fi eliminate în cel puţin şase ani, începând cu 
1 ianuarie 1992 (într-o perioadă de timp de două ori mai mică decât cea 
prevăzută în Runda Uruguay). 

Ţările asociate trebuie să adopte în termen de trei ani întreaga gamă a 
legislaţiei UE referitoare la concurenţă; singura excepţie admisă este cea 
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referitoare la ajutoarele de stat care pot fi acceptate în cazul dezvoltării unor 
regiuni sărace sau cu şomaj ridicat. 

1.1. Industria extractivă a gazelor naturale 

Gazul natural este resursa energetică cu o piaţă în creştere în cererea 
UE: cu o pondere de 20% în anul 1994 din piaţa energetică şi cu perspective 
bune pentru următorii 10 ani. Trendul ascendent al penetrării pe piaţă a fost 
încurajat atât de reglementările ecologice (în favoarea gazelor care constituie 
un vector energetic nepoluant), cât şi datorită costurilor de producţie scăzute 
comparativ cu ale celorlalţi combustibili clasici cu care intră în competiţie. 

Deoarece cererea de gaze naturale în UE se bazează, în principal, pe 
producţia din Marea Britanie şi Olanda (cu contribuţii mai mici din partea 
Danemarcei, Franţei, Germaniei şi Italiei), fiind satisfăcută doar în proporţie de 
64%, comerţul internaţional cu acest produs reprezintă o componentă 
însemnată a ofertei către UE. Investiţiile cerute de dezvoltarea infrastructurii 
transportului şi distribuţiei gazelor - fie prin conductele de distanţă lungă, fie 
prin gazele naturale lichefiate (GNL) -, au favorizat relaţiile pe termen lung între 
companiile furnizoare şi consumatoare din UE. Importurile continuă şi ele să 
acopere o parte importantă a cererii de gaze din UE, având ca principali 
furnizori Rusia (52%), Norvegia (24%) şi Algeria (24%) în anul 1994. 

Cele trei conducte de gaze din Norvegia către continentul european, 
Norpipe, Zeepipe şi Europipe, au o capacitate combinată de 46 miliarde m.c. 
anual; ele se vor extinde prin apariţia conductelor Norfra, direct către Franţa, şi 
Europipe 2, care se va constitui în a treia legătură către Germania. 

Gazele naturale din Algeria sunt transportate prin conducte - via 
Tunisia şi Italia - sau sunt lichefiate la uzinele Arzew şi Skikda şi transmise ca 
GNL, fiind apoi recepţionate şi regazeificate la terminalele din Belgia, Franţa şi 
Spania, şi în viitor şi în Grecia. 

Rusia este cel mai mare furnizor prin intermediul conductelor de mare 
capacitate din vestul Siberiei, traversând Ucraina şi fosta Cehoslovacie către 
graniţa cu Germania. Alte rute vor include Belarus şi Polonia, şi altele către 
Grecia. 

Un alt proiect recent va lega Marea Britanie de sistemul continental prin 
intermediul proiectului Interconector, atât pentru exportul de gaze din Marea 
Nordului, dar şi pentru importul de gaze naturale din Rusia atunci când 
zăcămintele proprii din nord vor fi în declin. 

Piaţa UE este în continuare dominată de companii de stat, care importă 
sau vând, stochează, transportă şi livrează gaze naturale consumatorilor finali. 
Excepţiile cele mai importante le reprezintă Germania şi Marea Britanie, în 
care capitalul privat controlează cele mai importante companii producătoare, 
competiţia devenind astfel o trăsătură de bază a pieţei. 
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Încă de la începutul anilor 90, CEE a promovat propunerea de creare a 
Pieţei Energetice Interne, prin înfiinţarea TPA (Accesul în Triplă Partidă) pentru 
reţelele de energie electrică şi gaze naturale. 

În Marea Britanie au avut loc cele mai importante schimbări în structura 
pieţei prin privatizarea British Gas în anul 1986, care deţinea monopolul 
transmisiei şi distribuţiei gazelor naturale. Pentru a face faţă competiţiei cu alţi 
furnizori independenţi, British Gas avea să se împartă în două companii. 
Prima, British Gas Energy, ocupându-se cu comercializarea şi vânzările din 
interiorul ţării, a primit pentru exploatare un zăcământ foarte important, de la 
Morecambe Bay. A doua, Transco International, controlează transportul şi 
stocarea gazelor naturale, operaţiile internaţionale, explorarea şi producţia de 
gaze (exclusiv Morecambe Bay). 

În Germania, cele mai importante companii s-au bucurat, până recent, 
de monopoluri regionale. Acestea încep însă a fi concurate de companii 
private, precum WINGAS, o subsidiară a Wintershall în joint-venture cu 
Gazprom, principalul furnizor de gaze din Rusia. 

În Belgia, participaţia de 50% la compania de import şi transport a 
gazelor Distrigas a fost vândută în anul 1994, în parte municipalităţilor şi în 
parte la bursă. Guvernul belgian a reţinut "o acţiune de aur", celelalte 50% din 
acţiunile Distrigas fiind deţinute de Tractebel (33%)) şi Shell (17%). 

În Portugalia, Transgas (compania care importă şi transportă gazele 
cumpărate din Algeria) se va privatiza progresiv în următorii 5 ani, ajungând la 
75% vânzări din capitalul deţinut. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea industriei gazelor în fostele ţări socialiste, 
statele membre UE au iniţiat un program al Grupului de lucru al UE (cunoscut 
şi sub numele de "Gas Centre") privind gazele naturale; acesta derulează, din 
ianuarie 1994, un program de cooperare tehnică denumit "Promovarea şi 
dezvoltarea industriei gazelor naturale pe principiile economiei de piaţă în 
economia ţărilor în tranziţie". Principalele obiective ale acestui studiu au fost 
transferarea informaţiilor în domeniul politicii privind extracţia şi stabilirea 
preţurilor la gazele naturale în ţările în tranziţie la economia de piaţă. 

Principalele probleme analizate sunt: 
a) existenţa cadrului legislativ şi instituţional în industria gazelor; 
b) politicile de fixare a preţurilor la gazele naturale; 
c) stadiul restructurării şi al privatizării industriei gazelor după şapte ani 

de tranziţie; 
d) rolul şi evoluţia investiţiilor străine directe în industria gazelor. 
 
a) Majoritatea ţărilor din centrul şi estul Europei au implementat sau sunt 

în curs de implementare a noului cadru legislativ şi instituţional în industria 
gazelor. Legea energiei, cu referirile sale specifice la gazele naturale, cuprinde, 
în mod general, probleme legate de reglementări, cerinţe de licenţe sau 
obligaţii ale serviciilor publice particulare. Astfel de legi şi reglementări sunt 
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necesare în vederea gestionării proceselor ulterioare de privatizare şi 
restructurare. 

Pentru a asigura precondiţiile privatizării şi restructurării sectorului 
energetic, Ungaria a adoptat în Parlament câteva acte legislative de bază, 
printre care: Legea concesiunilor, Legea minelor, Legea generării, transportării 
şi distribuţiei energiei electrice şi Actul nr. XLI din 1994 privind aprovizionarea 
cu gaze (Actul gazelor). Au fost adoptate, de asemenea, şi alte legi care să 
susţină procesul de restructurare şi transformare a sectorului de afaceri. 

Actul gazelor, aprobat la 29 martie 1994, a devenit operant la 25 iulie 
1994 şi are ca obiective majore asigurarea stabilităţii furnizării de gaze către 
consumatori la preţuri care să protejeze interesele acestora, dar care să reflec-
te şi interesele furnizorilor şi distribuitorilor de a opera la niveluri rezonabile ale 
profitului. 

Pentru a facilita şi controla implementarea unei astfel de legi, pe lângă 
Ministerul Industriei şi Comerţului au fost înfiinţate noi organisme suplimentare, 
şi anume: Oficiul Ungar al Energiei, Biroul Ungar al Minelor, Oficiul Naţional al 
Geologiei etc. 

Noul sistem legislativ a spart monopolul statului în aprovizionarea cu 
energie, monopolul natural al companiilor furnizoare fiind contrabalansat de 
Oficiul Ungar al Energiei, care este un organism independent administrativ, cu 
competenţe la nivel naţional, controlat de Guvern şi supervizat de Ministerul 
Industriei şi Comerţului. 

În Republica Cehă, documentul de bază care reglementează activitatea 
exploatatorilor de gaze este Legea energiei nr. 222/94 din 2 noiembrie 1994, 
efectivă de la 1 ianuarie 1995. Acest act construieşte un cadru legislativ 
uniform în industria gazelor, de electricitate şi energie termică. Principalul scop 
al acestei legi este acela de a introduce reglementările guvernamentale, 
exercitate de Ministerul Industriei şi Comerţului, în derularea cu succes a 
activităţilor din domeniul energetic, adică de producere, stocare, transport şi 
distribuţie a gazelor naturale, a energiei electrice şi termice. 

În Slovacia, Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor sunt 
principalele organisme cu putere juridică în sectorul energetic. Cadrul legislativ 
operaţional în industria gazelor este conferit prin Actul nr. 67/1960 şi Decretul 
energiei nr. 175/1975 şi amendamentele la acestea, care preveneau intrarea 
pe piaţa gazelor a altor operatori, o stavilă în calea instaurării economiei de 
piaţă în acest sector. De aceea, Ministerul Economiei a elaborat un nou cadru 
legislativ, prin Legea politicii energetice, act normativ cu incidenţă în industria 
gazelor, a energiei electrice şi termice. Un capitol separat al legii are referiri la 
sectorul gazelor naturale, cu reglementarea că operarea în acest domeniu va fi 
făcută numai de către firme cu licenţă în acest scop. 

În Polonia, Legea energiei, înlocuind-o pe cea din 1984, este aplicabilă 
din 8 august 1995 şi reglementează întreaga industrie energetică (generarea, 
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procesarea, transportul, stocarea, distribuţia şi comerţul cu gaze naturale, 
energie electrică şi termică). 

 

b) O problemă de importanţă majoră pentru ţările în tranziţie o constituie 
adoptarea unui sistem adecvat de stabilire a preţurilor la gazele naturale. Deşi 
preţul gazelor naturale reflectă costul total al serviciilor sau costul de 
oportunitate, industria gazelor din ţările în tranziţie va continua să resimtă lipsa 
capitalului necesar pentru investiţii şi nu va putea să atragă investitorii 
autohtoni sau străini. 

Deşi ţările în tranziţie au realizat mari progrese în implementarea unor 
preţuri ale energiei ascendente faţă de nivelul în creştere al inflaţiei, procesul a 
fost lent, iar nivelul şi structura preţului gazelor constituie încă un handicap în 
determinarea unei activităţi viabile a companiilor de gaze. 

Acest proces se caracterizează prin câteva trăsături specifice sectorului, 
şi anume: 

  statul joacă în continuare un rol important în stabilirea preţului şi 
tarifelor la gazele naturale. Controlul preţurilor rezultă din dorinţa 
guvernului de a proteja populaţia împotriva posibilelor comportări 
monopoliste ale furnizorilor interni de gaze. Liberalizarea preţurilor nu 
a fost precedată de demonopolizare, iar guvernele au decis 
reglementarea preţurilor la monopolurile naturale, cum sunt gazele 
naturale şi energia electrică. Absenţa competiţiei pe piaţa gazelor, dar 
şi lipsa concurenţei altor substituenţi au determinat lentoare în 
acţiunile statului privind desfiinţarea acestor monopoluri naturale; 

  preţurile au crescut substanţial în termeni nominali în condiţiile în 
care preţul gazelor la consumatorul final a crescut considerabil (în 
anul 1989 aceste preţuri nu acopereau decât o mică parte din costul 
de livrare). Acest fenomen a luat proporţii în ultimii 3-4 ani, cu creşteri 
de 20 de ori în Polonia, de 24 de ori în Lituania, cu 53% în Ungaria 
(dar după o perioadă de stabilitate de 2 ori), iar în Rusia de 10 ori 
pentru consumatorii casnici şi de 3 ori pentru consumatorii industriali; 

  existenţa unui sistem de subvenţii încrucişate: preţul consumatorilor 
casnici este situat mult sub preţul sectorului industrial sau din sectorul 
de producere a energiei electrice. Compararea relativă a nivelurilor 
acestor preţuri poate da o bună imagine asupra nivelului sistemului de 
subvenţii încrucişate. Aceste subsidii "cosmeticizează" competiti-
vitatea şi nu permit investirea pe ansamblul industriei extractive a 
gazelor naturale. 

c) Restructurarea industriei gazelor naturale şi stabilirea unui nou cadru 
legislativ vor permite operatorilor din acest sector să răspundă în mod pozitiv la 
provocările şi promisiunile induse de aşteptata creştere a cererii de gaze în 
Europa. Companiile de gaze trebuie să facă faţă unui mediu concurenţial tot 
mai deschis. 
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Pentru atingerea acestui scop, ele trebuie să-şi autonomizeze deciziile 
economice şi financiare (în special în ceea ce priveşte stabilirea unui sistem 
adecvat de preţuri şi tarife). Restructurarea depinde de mediul economic şi 
ecologic din fiecare ţară, neexistând un model unic sau o anumită cale de 
urmat pentru ducerea la bun sfârşit a tranziţiei. 

Ungaria are cele mai mari realizări în transformarea industriei gazelor 
după modelul instituţiilor economiei de piaţă, incluzând aici îndepărtarea 
vechiului monopol, stabilirea unui cadru legislativ adecvat, privatizarea şi 
reforma intensivă a sistemului de preţuri. 

Procesul de privatizare a fost indus atât în compania MOL, companie 
integrată de petrol-gaze, cât şi în companiile de distribuţie a gazelor. 

Privatizarea MOL a avut două etape. În prima etapă, a ofertei 
internaţionale, s-au vândut 19% din acţiunile MOL, acestea fiind cumpărate în 
proporţie de 56% de investitori din SUA, 40% din Marea Britanie şi 4% din 
Europa. În cea de-a doua etapă s-a continuat vânzarea de acţiuni către 
capitalul privat, astfel că în prezent statul deţine doar 36,5% din MOL, şi se va 
reduce în viitor până la 25% plus o acţiune de aur. De remarcat că în vara 
anului 1997, valoarea unei acţiuni MOL a depăşit cu 500% valoarea ei 
nominală. 

Din 28 noiembrie 1995, MOL este cotată la Bursa de Schimb din 
Budapesta, fiind una dintre cele mai tranzacţionate. 

La finele anului 1995, cele 5 companii regionale de distribuţie a gazelor, 
plus cea din Budapesta au fost, de asemenea, privatizate. Din acţiunile 
primelor 5 companii, 51% au fost vândute companiilor străine, restul de 49% 
rămânând în proprietatea APV Rt. (Fondul de Stat Supervizor al Proprietăţii). 
Circa 39% din acţiunile Fegaz, compania de distribuţie din Budapesta, au fost 
vândute unui consorţiu străin, condus de Ruhrgas, restul de acţiuni rămânând 
în proprietatea municipalităţii din Budapesta. 

Privatizarea acestor companii de distribuţie a gazelor a permis APV Rt. 
să colecteze peste 460 milioane dolari din vânzarea acţiunilor celor 5 firme. 

Deşi Polonia şi Cehia au debutat procesul de restructurare a industriei 
gazelor o dată cu Ungaria, totuşi, din motive politice, economice şi energetice, 
procesul lor de restructurare a fost considerabil încetinit. 

În Republica Cehă, restructurarea a început în anul 1994, când 
distribuţia gazelor a fost separată de Compania Cehă a Gazelor. Fondul 
Proprietăţii Naţionale este singurul acţionar al Transgaz, principala parte a 
companiei de stat, deşi câteva acţiuni au fost oferite şi către companii străine şi 
investitori autohtoni. 

În Polonia, restructurarea şi privatizarea sectorului energetic s-a 
desfăşurat în ritm lent. Compania Poloneză de Petrol şi Gaze este 100% în 
posesia statului, urmând ca 17 divizii, ce includ 48 de divizii operaţionale 
independente să fie separate dar cu participare la compania de stat. Aceste 
companii mai mici vor fi privatizate. 
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În Federaţia Rusă, Gazprom este într-un avansat proces de restruc-
turare şi privatizare parţială. Gazprom a devenit societate pe acţiuni la 5 
noiembrie 1992, statul păstrând 40% din acţiuni, 50% fiind deţinute de 
investitorii autohtoni şi 10% de către Gazprom. 

Participarea străină este modestă. Gazprom îşi propune să transfere 9% 
din acţiunile pe care le deţine către un investitor străin sub forma unei facturi-
depozit americane; pentru început se vor vinde 5% din acţiuni, ofertă din care se 
speră obţinerea a cca. 400 mil. dolari. 

d) Încă de la începutul procesului de tranziţie, guvernele ţărilor din 
centrul şi estul Europei au privit investiţiile străine ca factor esenţial al relansării 
lor economice, prin aceea că acestea aduceau o infuzie de capital, tehnologie, 
management şi experienţă de marketing, activând exportul şi creşterea 
economică. 

După 8 ani de tranziţie, cele mai multe ţări au atras doar volume neîn-
semnate de investiţii străine, mult mai mici decât cele preconizate, dar şi inegal 
distribuite. Ungaria a reuşit să atragă sume importante prin privatizarea celor 6 
companii de distribuţie a gazelor şi a MOL, iar Gazprom a achiziţionat unele 
active în sectorul gazelor din ţările vecine. 

1.2. Industria extractivă şi de rafinare a petrolului 

Deşi circa 50 de companii petroliere exploatează câmpuri petrolifere 
situate în perimetrul ţărilor membre ale U.E., producţia actuală este dominată 
tot de giganţii Shell, Esso şi BP (cu Shell şi Esso acţionând adeseori în 
companii mixte în producţia de ţiţei şi gaze din Marea Nordului). Alţi 
producători importanţi din partea engleză a Mării Nordului sunt Elf, Amerada 
Hess, Mobil şi Agip. În sectorul danez, producţia este controlată în întregime 
de Danish Underground Consortium (DUC), o companie mixtă între firma 
daneză de transport AP Moller, Shell şi Texaco. 

Începând cu anii ‟80, participarea statului în industria extractivă de ţiţei şi 
gaze din ţările membre ale U.E. a scăzut în mod constant. În iunie 1992, în 
Franţa, statul a vândut 12,4% din acţiunile Total, rămânând cu un holding 
direct de 12,6% şi unul indirect de 2,3%. Guvernul francez a vândut, de 
asemenea, şi 6,7% din acţiunile deţinute din capitalul companiei sub forma 
certificatelor de ţiţei. Statul francez a mai vândut încă 3% la începutul anului 
1995. În februarie 1994, Elf Aquitaine a fost privatizată, aducând statului 
francez 5,4 mld. ECU; statul a menţinut "o acţiune de aur" în scopul prevenirii 
unor eventuale acţiuni ostile ale proprietarilor. 

În Spania, de asemenea, industria petrolieră a fost complet restructurată 
în ultimii 15 ani, transformându-se dintr-un monopol de stat, cu toate activităţile 
controlate, într-o industrie liberalizată şi dezagregată. În iunie 1992, statul 
spaniol a anunţat că renunţă la acţiunile sale majoritare de la Repsol, în două 
faze: prima, în anul 1992, a valorat circa 604 mil. ECU; a doua, în anul 1993, a 
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redus acţiunile statului la 41%. În programul pe termen lung, guvernul spaniol 
îşi va reduce partea deţinută la Repsol la numai 33% din acţiuni. 

În Italia, ENI, care include grupurile petroliere şi de gaze AGIP şi SNAM, 
este pe cale să fie privatizată, dar noua structură a proprietăţii şi programul de 
privatizare nu au fost finalizate. Unele active, nestrategice, au fost sau sunt în 
curs de vânzare. 

Urmând perioadei de raţionalizare a capacităţilor de rafinare din anii '80, 
care a determinat atât reducerea sau includerea capacităţilor de rafinare, cât şi 
vânzarea rafinăriilor către alţi operatori, precum şi realizarea unor companii 
mixte de rafinare, mediul economic actual a companiilor de rafinare a ţiţeiului 
devine tot mai stabil. 

Din cele 95 de rafinării care operează în ţările membre ale U.E., 49 de 
rafinării (adică 61% din capacitatea de rafinare) erau deţinute şi operau sub 
proprietatea a doar 10 companii. Pe primele două locuri se află firmele 
multinaţionale Exxon şi Shell, iar Agip Petroli din Italia pe locul 3, în timp ce 
Total din Franţa este pe locul 4 (acest loc va fi ocupat de compania mixtă 
BP-Mobil când va deveni operaţională, ceea ce va constitui cea mai importantă 
modificare a structurii competiţiei pe piaţa de rafinare din U.E. din ultimii ani). 

Cealaltă schimbare notabilă este retragerea controlului statului din foarte 
multe companii şi de pe multe pieţe ale produselor petroliere de primă prelu-
crare. 

Această retragere a debutat în anii ‟80 în Marea Britanie, prin priva-
tizarea BP, şi recent prin dezangajarea statului francez de la Elf şi Total. În 
Spania, statul şi-a redus numărul de acţiuni deţinute la Repsol la începutul 
anului 1995 până la 21%, iar firma mexicană petrolieră Pemex deţine doar 
10% din capitalul Repsol. 

În Portugalia, procesul de privatizare al Petrogal, care deţine şi ope-
rează cu cele două rafinării portugheze, a debutat în anul 1992 prin vânzarea 
unei părţi minore către un consorţiu ce include mai multe instituţii financiare 
portugheze şi compania petrolieră franceză Total. Deşi iniţial consorţiul a 
preluat 25% din acţiuni, s-au făcut demersuri pentru creşterea părţii preluate 
până la 51%. Obligativitatea preluării datoriilor Petrogal şi a investiţiilor mari 
necesare pentru modernizarea rafinăriilor, a determinat consorţiul să preia doar 
45% din acţiuni, astfel că în momentul de faţă, Petrogal continuă să fie deţinută 
majoritar tot de către stat, cu intenţia reducerii acestei structuri. 

În Grecia, planurile de privatizare a activităţilor energetice deţinute de 
stat, inclusiv DEP, compania de tip holding ce deţine cele două rafinării de stat 
greceşti, au fost momentan amânate. 

În Irlanda, singura rafinărie Whitegate, operată de firma de stat INPC, 
necesită un program major de restructurare pentru a deveni competitivă, motiv 
pentru care guvernul caută în mod activ un partener din sectorul privat. 
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În Italia, unde sectorul intern de rafinare şi distribuţie este dominat de 
firmele de stat Agip Petroli şi Italiana Petroli, ambele aparţinând grupului ENI, 
privatizarea rafinăriilor este în atenţia guvernului italian. 

Pe piaţa resurselor energetice, caracterizată de globalismul şi internaţio-
nalizarea afacerilor, marile companii petroliere ale lumii îşi promovează opţiu-
nile strategice urmărind: 

a) diversificarea accesului propriu la sursele existente de petrol; 
b) controlul şi deţinerea rezervelor mondiale de petrol, ştiut fiind ca marja 

de profit a marilor contracte petroliere este generată în principal de 
costul/preţul barilului de petrol extras. 

Principalele surse şi căi de aprovizionare cu ţiţei ale UE şi ale Europei 
Centrale şi de Est sunt următoarele: 

 surse: ţiţei rusesc de tip Ural; ţiţei din Orientul Apropiat; ţiţei din Marea 
Nordului; ţiţei din Africa de Nord şi Africa de Vest; ţiţei românesc 
(pentru România). 

 căi de aprovizionare: 
1) terestre: conducta de ţiţei rusesc DRUJBA care leagă Rusia cu 

Ucraina, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, cu legături spre vestul Europei, 
Austria, Italia, Germania şi spre Slovenia, Iugoslavia, Croaţia prin conducta 
ADRIA. 

2) maritime: terminale de ţiţei:  
a)  la Marea Neagră, Constanţa (România), Novorossisk (Rusia), 

Burgas (Bulgaria), Tuapse, Batumi (Turcia);  
b)  la Marea Mediterană şi Marea Roşie: Napoli, Syracuza (Italia), 

Agio Theodoru, Aspropyrgos (Grecia), Barcelona (Spania), 
Marsilia (Franţa), Alexandria, Marsa el Hariga, Marsa el Brega, 
Ras Badran, Ras Gharib, Ras Sharheir, Sidi Kerir (Egipt);  

c)  la Atlantic: Bilbao (Spania), Sines (Portugalia), Fawley (Anglia), Le 
Havre, Dunkirk (Franţa);  

d)  la Marea Nordului: Hamburg (Germania);  
e)  la Marea Baltică: Veutspils (Lituania), Gdansk (Polonia); 

3) conducte în construcţie sau în proiectare:  
a) Conducta Marea Caspică - Novorossisk - 156 mile diametru 42 ţoli 

(DN 1000) în proiectare;  
b) conducta Tengiz (Kazakstan) - Novorossisk 900 mile în construcţie 

- societate mixtă Kazakstan, Oman, Lukoil, Rosneft, Chevron, 
Mobil Oil, Agip, British Gas, Kazak Munaigas, Oryx (Oil and Gas 
Journal, 14 aprilie 1997). 

4) căi fluviale, terminale la Dunăre: Giurgiu cu legătură prin Canalul 
Dunăre - Marea Neagră cu extindere şi în alte oraşe la Dunăre (Bechet, 
Drobeta-Turnu Severin). 

Rezervorul mondial "consacrat" - Golful Persic - şi-a găsit după anul 
1990 o sursă alternativă de petrol prin identificarea unor uriaşe rezerve în 
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regiunea Mării Caspice şi Kazahstanului. În porţiunea de platou continental din 
dreptul coastelor azere, sondajele efectuate de companiile Amoco şi Britsh 
Petroleum şi publicate în septembrie 1994 de Consiliul Naţional de Securitate 
al SUA, au confirmat existenţa a 4,5 mld. barili petrol (aprox. 650 mil. tone). 

În "contractul secolului", cum l-a denumit mass-media internaţională, 
încheiat la finele anului 1994 şi având valoarea de 4 mil. dolari, companiile 
americane Amoco şi Pennzoil participau cu peste 50%. Acest contract a fost 
urmat de alte 2, totalizând 3,5 mld. dolari în care participaţia majoritară o au 
concernul britanic British Petroleum şi Compania Naţională Norvegiană State 
Oil. Rusia, prin compania petrolieră Lukoil deţine numai 10% din participarea la 
proiect. 

Companiile petroliere menţionate împreună cu firme locale au format un 
consorţiu internaţional, AIOC (Compania de Operaţiuni Internaţionale din 
Azerbaidjan). 

Pentru rezervele de petrol din Kazahstan, la contractul de exploatare a 
zăcământului Tenghiz, în valoare de 30 mld. dolari, firmele americane Chevron 
şi Exxon au o participare majoritară. 

1.3. Industria extractivă a cărbunelui 

Din punct de vedere al rentabilităţii producţiei de cărbune, ţările se pot 
clasifica în două grupe: 

 ţări în care sectorul carbonier este viabil din punct de vedere 
economic- Australia, Canada, SUA, Noua Zeelandă şi, din anul 1994, 
Marea Britanie; 

 ţări în care sectorul carbonier are costuri de producţie ridicate şi a 
cărui funcţionare depinde de sprijinul statului- ţările producătoare de 
cărbune din partea continentală a Europei de Vest şi Japonia. 

Sectorul extracţiei cărbunelui din ţările aparţinând primei grupe (cu 
excepţia Noii Zeelande) se află, în mare parte, în proprietatea companiilor 
private, guvernele implicându-se numai în domeniile protejării sănătăţii, 
siguranţei minerilor şi mediului înconjurător. Preţurile cărbunelui sunt stabilite 
pe baza nivelului existent pe pieţele internaţionale. În Marea Britanie, industria 
cărbunelui şi-a redus rapid activitatea în ultimii ani, ca rezultat al eliminării 
subvenţiilor de stat. Se preconizează ca minele rămase, vândute sectorului 
privat în 1994, să-şi desfăşoare activitatea de producţie fără sprijin din partea 
statului. Astfel, în anul 1998 au expirat contractele cu preţuri garantate ale 
cărbunelui autohton furnizat industriei energiei electrice. Din acel moment, 
producţia internă a trebuit să fie competitivă cu ofertele de pe pieţele 
internaţionale. 

În ţările care înregistrează costuri ridicate, sectorul carbonier depinde 
permanent de sprijinul statului pentru a-şi menţine existenţa. Totuşi, majo-
ritatea guvernelor au acţionat pentru a limita sau elimina treptat subvenţiile 
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masive alocate industriilor de extracţie a cărbunelui, prin închiderea capa-
cităţilor nerentabile. Acest proces s-a încheiat sau este aproape de finalizare în 
majoritatea ţărilor, dar sprijinul pentru industria cărbunelui se menţine în 
Polonia, Franţa, Germania, Japonia, Spania, Turcia şi Irlanda la niveluri mai 
scăzute decât în trecut. 

În Polonia, conform Legii minelor, sectorul carbonier se află în 
proprietatea statului. Activitatea de exploatare a acestei resurse se desfăşoară 
în 70 de mine, fiind subvenţionată atât direct, cât şi indirect prin intermediul 
industriei energiei electrice. Subvenţiile se ridică la cca. 6,7 $/tona de cărbune 
extras, prevăzându-se eliminarea acestora până în anul 2000, concomitent cu 
închiderea minelor nerentabile din Silezia. 

Producţia de cărbune din Franţa este, aproape în totalitate, în 
responsabilitatea companiei naţionalizate Charbonnages de France (CdF); un 
număr redus de mine este exploatat de CdF sau de proprietari particulari. 
Întreaga activitate de exploatare a cărbunelui din această ţară va înceta în anul 
2005. În aceste condiţii, principalele responsabilităţi ale CdF sunt promovarea 
de noi activităţi industriale în zonele miniere şi reconversia profesională a 
minerilor. 

În Germania, exploatările de lignit se află, în general, în proprietatea 
companiilor de electricitate. La începutul anului 1994, a fost demarat un nou 
program de subvenţionare a sectorului carbonifer prin care, nivelul sumelor 
alocate a fost fixat la 7,5 mld. mărci germane/an până în 1996 şi la 7 mld. 
mărci germane/an în perioada 1997-2000. Mecanismul de subvenţionare 
funcţionează pe baza obligativităţii ca producătorii de electricitate să cumpere 
cărbunele autohton la preţuri mai mari decât cele internaţionale, preţurile 
sporite ale electricităţii fiind suportate de consumatori. 

În Spania, cărbunele este produs în mai mult de 100 de companii. Cea 
mai importantă dintre acestea (dar şi cea mai nerentabilă - Hunosa) este 
proprietate de stat, în timp ce celelalte sunt private. Industria carbonieră din 
Spania primeşte importante subvenţii, atât direct de la guvern, cât şi indirect, 
prin contracte cu preţuri garantate (subvenţionate de stat) încheiate cu 
industria de electricitate. 

Nivelul subvenţiilor la producător variază semnificativ de la o ţară la alta 
(tabelul nr.1.3.1) în funcţie de necesităţile din sectorul industrial şi de progresul 
realizat în rezolvarea problemelor sociale cauzate de restrângerea sectorului. 
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Tabelul 1.3.1 - Evoluţia subvenţiilor practicate în câteva ţări dezvoltate în 
industria carbonieră  

-$/tona de cărbune- 

Ţara 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Germania 62 91 99 98 91 94 104 97 96 106 

Japonia 87 109 116 105 104 101 94 126 122 - 

Marea Britanie 25 37 50 75 23 20 19 5 4 - 

Spania 20 40 47 38 33 37 36 34 43 51 

Sursa: Agenţia Internaţională pentru Energie, Rolul guvernelor din ţările afiliate AIE în 
domeniul energetic, 1996. 

 

În concluzie, sprijinul statului se manifestă sub trei forme principale: 

 sprijin pentru producţia curentă de cărbune fie prin asistenţă 
financiară directă, fie prin plata unor preţuri excedentare de către 
unităţile industriale consumatoare (în special cele din sectorul 
energiei electrice);  

 asistenţă pentru reabilitarea industriei şi garantarea pieţelor de 
desfacere (Germania); 

 prescrierea datoriilor din trecut (Marea Britanie, Franţa etc.). 

1.4. Producţia şi distribuţia energiei 
electrice şi termice 

Structurile instituţionale din domeniul energiei pot fi caracterizate, în 
prezent, prin trei termeni: diversitate, complexitate, mişcare. 

În ultimii ani, în special de la mijlocul deceniului al nouălea, intervenţia 
guvernamentală în funcţionarea pieţelor de energie s-a diminuat, acest fapt 
reflectând atât situaţia de stabilitate sporită pe plan mondial a aprovizionării cu 
energie, precum şi o schimbare profundă în atitudinea guvernelor faţă de 
politica economică, explicată prin eşecul politicilor intervenţioniste din trecut. 
Planificarea în domeniul energetic şi controlul guvernamental riguros al pieţelor 
de energie ca mijloace de asigurare a securităţii energetice au fost în mare 
măsură abandonate. În cele mai multe dintre ţările dezvoltate au fost eliminate 
sau reduse subvenţiile, iar barierele care obstrucţionau comerţul cu energie au 
fost diminuate sau înlăturate. În unele ţări, sectoarele industriei energetice 
aflate în proprietatea statului au fost transferate către sectorul privat, în scopul 
realizării de venituri mai mari şi/sau pentru îmbunătăţirea eficienţei. 

Cu excepţia Poloniei, în nici una dintre ţările central şi est-europene, nu 
au fost create condiţiile pentru funcţionarea unei piaţe concurenţiale a energiei 
electrice, prerogativele comerţului fiind deţinute în continuare de companiile 
naţionale de electricitate. 

În ţările afiliate Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), reconsi-
derarea rolului guvernului în sectorul energetic nu a atins punctul în care 
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guvernul să trateze energia ca pe orice altă marfă. Va fi păstrat un număr de 
mijloace de control specifice sectorului energiei, fapt justificat în mod frecvent 
de preocuparea pentru securitatea naţională, ocuparea forţei de muncă. Din ce 
în ce mai mult, preocupările legate de protecţia mediului înconjurător conduc la 
reînnoirea şi sporirea interesului manifestat de către guverne pentru sectorul 
energetic şi justifică parţial continuarea intervenţiei acestuia în sectorul 
energetic. În majoritatea ţărilor afiliate AIE există unităţi de servicii energetice 
aflate în proprietate publică. În Franţa şi Italia, sectorul energiei electrice este 
dominat de către monopolurile naţionale integrate, aflate în proprietatea statu-
lui (EDF şi ENEL). În alte ţări europene, tipurile de proprietate se menţin într-o 
formă complexă, implicând un amestec de unităţi de servicii energetice pro-
prietate privată, de stat şi/sau proprietate a municipalităţilor. În SUA serviciile 
energetice sunt în majoritate proprietatea investitorilor privaţi sau a autorităţilor 
municipale, deşi guvernul federal are în proprietate câteva centrale electrice. În 
Japonia serviciile energetice se află în majoritate în proprietate privată. 

Structura şi organizarea industriei variază, de asemenea, în mod 
considerabil în funcţie de gradul de integrare pe verticală, pe orizontală şi de 
concurenţă. În multe ţări, sectoarele industriale ale energiei electrice sunt 
dominate de mari unităţi integrate pe verticală, implicate în fiecare etapă a 
lanţului aprovizionării cu energie (producere/importuri, transformare/transport, 
distribuţie). În unele ţări, serviciile energetice sunt integrate pe orizontală, adică 
ele asigură aprovizionarea unei largi zone geografice. ENEL şi EDF sunt 
exemple de unităţi energetice naţionale integrate atât pe verticală cât şi pe 
orizontală. Compania de transport a energiei electrice National Grid din Marea 
Britanie este un exemplu de companie integrată pe orizontală, dar nu şi pe 
verticală. 

Amploarea concurenţei variază de la o ţară la alta şi între diferitele 
niveluri ale lanţului de alimentare cu energie. În domeniul electricităţii 
concurenţa s-a manifestat în special la nivelul de generare a energiei, dar în 
prezent se răspândeşte sub forma accesului terţei părţi în condiţii concurenţiale 
şi către nivelul distribuţiei energiei electrice, respectiv către nivelul de alimen-
tare cu energie a utilizatorilor finali (de remarcat Marea Britanie şi Norvegia). 
Cele mai multe ţări ale AIE caută să protejeze consumatorii împotriva abuzului 
prin poziţia de monopol deţinută de companiile de electricitate, şi în special pe 
micii consumatori împotriva pericolului de a fi folosiţi pentru a intermedia 
subvenţionarea marilor consumatori care pot avea opţiunea asupra sursei de 
alimentare sau a combustibilului. În anumite cazuri, statul fixează preţurile 
pentru energia electrică pentru a atinge obiective non-energetice, cum ar fi 
sprijinirea industriei şi reducerea costurilor pentru gospodăriile cu venituri mici 
(de exemplu, se menţin “tarifele sociale” în Belgia şi Italia).  

În concluzie, procesul de retragere a intervenţiei active a guvernului 
asupra pieţelor de energie este în plină desfăşurare în multe ţări dezvoltate, 
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manifestându-se cel mai evident prin următoarele reforme structurale în curs 
de aplicare:  

 privatizarea companiilor energetice de stat (Italia, Marea Britanie, 
SUA);  

 restructurarea industriei energetice pentru a separa activităţile cu 
caracter de monopol de activităţile concurenţiale (aceste modificări 
sunt mai evidente şi progresează mai rapid în Australia, Marea 
Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă şi SUA). 

1.5. Industria siderurgică, metalurgie şi metalurgie neferoasă 

Restructurarea industriei metalurgice pe plan mondial, vizează o 
permanentă adaptare la piaţa metalului dictată de fluctuaţiile cererii şi ofertei 
de metal precum şi de crizele financiare apărute în unele zone ale globului ce 
influenţează starea economiei ţărilor din zonele respective. 

În ţările U.E., guvernele s-au implicat în acţiunea de restructurare, prin 
acordarea de asistenţă financiară directă sau indirectă, reduceri de impozite, 
subvenţionarea costului materiilor prime sau ale cheltuielilor de transport, 
avantaje fiscale prin reducerea ratelor de impozitare, finanţarea unor proiecte 
de cercetare, precum şi prin garanţii guvernamentale pentru creditele obţinute 
de companiile din industria metalurgică. 

În cadrul acestor forme de asistenţă, industriile siderurgice din Franţa, 
Belgia şi Italia au primit în total aproape 20 mld. dolari, firma British Steel - 14 
mld. dolari, iar industria siderurgică din fosta RFG - subvenţii şi asistenţă finan-
ciară de peste 18 mld. dolari pentru finanţarea costurilor cărbunilor cocsificabili. 

În general, costurile siderurgiei din Europa de Vest şi Japonia s-au situat 
la un efort specific anual de 15-27 dolari/tona de oţel brut. 

Prin reducerea capacităţilor de producţie, investiţiile au fost direcţionate 
către creşterea productivităţii muncii şi a calităţii produselor. Astfel, în ultimii 10 
ani s-a realizat o creştere a productivităţii muncii cu aproape 30%. 

De asemenea, s-a observat o adaptare a producţiei în condiţiile unei 
pieţe fluctuante precum şi o tendinţă a preluărilor şi fuzionărilor, a tehnicilor de 
producţie integrate. 

Industria oţelului şi fontei are un grad mare de concentrare (10 mari 
companii europene producătoare de oţel deţin cca. 80% din producţia totală a 
UE). Două categorii mari de producători pot fi identificate: companiile integrate 
şi miniuzinele. Uzinele integrate au în general capacităţi de producţie mari 
cuprinse între 2-10 mil. tone produse finite. Deşi aceste unităţi de producţie 
mari au avantajul economiilor de scară, ele permit o flexibilitate mai mică a 
producţiei. Miniuzinele îşi datorează succesul flexibilităţii şi capacităţii de 
adaptare a producţiei la cererea pieţei. 

Cele mai mari firme producătoare de oţel brut din lume sunt prezentate 
în tabelul ce urmează.  
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Tabelul.1.5.1 - Clasamentul principalelor companii producătoare de oţel 
brut din lume 

  1995 1994 

Compania Ţara Clasament 
Producţie 

(mil.t) 
Clasament 

Producţie 
(mil.t) 

Nippon Steel Japonia 1 26,84 1 25,50 

Posco Coreea 2 23,43 2 22,12 

British Steel Marea Brit. 3 15,74 4 12,91 

Usinor Sacilor Franţa 4 15,50 3 18,50 

Riva Italia 5 14,40 27 5,57 

Arbed Group Luxemburg 6 11,50 13 8,79 

NKK Japonia 7 11,26 5 10,86 

US Steel SUA 8 11,03 7 10,59 

Kawasaki Japonia 9 10,44 10 10,06 

Sumitomo Metal Japonia 10 10,44 9 10,11 

Thyssen Germania 11 10,40 6 10,70 

Sursa: date I.E.I., ERN.PE, 1997. 

 
În Europa de Vest industria siderurgică este aproape complet privatizată 

(tabelul nr.1.5.2), singurele ţări unde statul mai deţine acţiuni fiind Luxemburg 
(Azbed), Olanda (Hoogovens) şi Belgia (Cockerill-Sombre). 

 
Tabelul 1.5.2 - Stadiul privatizării în industriile siderurgice naţionale 

Ţara Compania Stadiu 

Franţa Usinor Sacilor privatizare finalizată 

Italia Ilva privatizare finalizată 

Austria Voest Alpine privatizare finalizată 

Portugalia Siderurgia Nacional privatizare anunţată 

Spania Enside SA AHV privatizare anunţată 

Suedia SSAB privatizare finalizată 

Germania Ekostahl privatizare finalizată 

Sursa: date I.E.I., ERN.PE, 1997. 

 

Astfel, în Suedia, restructurarea companiei SSAB Svenskt Stal AB 
(formată în 1978 prin fuzionarea a trei uzine integrate) a condus la: 

 reducerea costurilor prin concentrarea producţiei în mai puţine unităţi; 

 scăderea capacităţii de producţie a oţelului brut, astfel încât uzinele 
să funcţioneze la întreaga capacitate chiar şi în perioadele cu cerere 
scăzută; 

 reducerea consumul specific de energie; 

 reducerea numărului de personal de la 52000 în 1974, la 21000 în 
1993, corespunzător unei creşteri a productivităţii muncii de 5%/an; 

 restrângerea gamei sortimentale în sensul specializării în domeniul 
produselor plate; 



 

 

201 

 o structură a siderurgiei cu un singur producător/produs (concurenţa 
internă între companiile de oţel din Suedia a încetat să mai existe); 

 rentabilizarea companiei. 
În 1989, SSAB a fost cotată la Bursa de Valori, iar în 1992, când guver-

nul suedez a decis să-şi vandă restul de acţiuni, partea acestuia era de 39,6% 
din acţiuni. Ceilalţi acţionari principali erau Skandia, Wasa şi SPP, toate com-
panii de asigurare suedeze. Pentru o perioadă de două săptămâni investitorii 
au putut să cumpere pachete financiare care includeau o obligaţiune de stat, 
care putea fi răscumpărată în ianuarie 1994, şi un permis de cumpărare care 
permitea deţinătorilor să cumpere 100 de acţiuni SSAB la un preţ prede-
terminat. 

În Marea Britanie, British Steel, format din 14 companii importante pro-
ducătoare de oţel care asigurau 90% din producţia ţării, a devenit proprietatea 
guvernului în 1967; a rămas o companie naţionalizată până în decembrie 1988 
când a fost privatizată. 

Pe parcursul restructurării aproape 20 de oţelării au fost închise, fiind 
lăsate în funcţiune numai patru. Aceasta a determinat o reducere a 
personalului de la 196000 în 1978, la 36300 în martie 1994 şi o scădere a 
producţiei de oţel de la 17,3 mil. tone, la 12,7 mil. tone. 

Problemele specifice ale fiecărei oţelării din teritoriu au fost negociate la 
faţa locului cu sindicatele reunite în Comitetul Oţelului. Acordurile încheiate, ce 
au avut ca rezultat închiderile de capacităţi, cuprindeau: termene, compensări 
care trebuia să fie plătite celor disponibilizaţi, aranjamente de consultanţă şi 
asistenţă pentru muncitori în scopul reorientării profesionale. 

Evoluţia industriei metalurgice în fostele ţări comuniste a cunoscut aspecte 
specifice legate de procesul de privatizare şi adaptare la noul mediu concurenţial 
(influenţat în mod deosebit de dispariţia CAER). Restructurarea în aceste ţări 
necesită fonduri ce cu greu pot fi procurate. Politicile monetare stricte pentru 
combaterea inflaţiei, nevoile sociale presante, ratele negative de creştere 
economică şi scăderea calităţii vieţii au diminuat şi mai mult fondurile necesare 
restructurării industriei acestor ţări. Spre deosebire de fosta RDG, unde 
restructurarea a fost finanţată semnificativ de Germania de Vest, celelalte ţări est-
europene nu au posibilitatea maximizării veniturilor rezultate din privatizare, chiar 
dacă sunt pe deplin conştiente de consecinţele negative ale "vânzării ieftine". 
Lipsa posibilităţilor unei restructurări efectuate înainte de privatizare a condus la 
scăderea valorii de piaţă a întreprinderilor, situaţie cu care s-a confruntat Polonia, 
Cehia şi Slovacia. Experienţa acestor ţări a demonstrat că proprietarul privat 
conduce, în general, procesul de restructurare mai bine decât guvernele. 

Restructurarea a implicat luarea unor decizii cu mai multă competenţă în 
ceea ce priveşte tehnologiile, structura producţiei, managementul şi forţa de 
muncă specializată. Ca dezavantaj al modelului privatizării rapide adoptat de 
aceste ţări sunt costurile sociale generate de creşterea rapidă a şomajului. 
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În unele cazuri (Polonia, fosta RDG), principala prioritate nu a fost 
maximizarea pe termen scurt a venitului realizat din privatizare, ci crearea unor 
alianţe strategice în scopul câştigării sprijinului companiei privatizate pentru 
obiectivele pe termen lung ale guvernului. 

Prin adoptarea acestei forme de privatizare, clauzele prevăzute în 
contractul de privatizare au inclus: 

 creşterea capitalului o dată cu cumpărarea întreprinderilor; 

 angajarea privind efectuarea de investiţii, a restructurării într-un 
termen predeterminat; 

 menţinerea unui anumit număr de angajaţi sau plata unor compensaţii 
personalului disponibilizat; 

 angajarea privind protecţia mediului şi dezvoltarea suprastructurii. 
Specifice Germaniei au fost: 

 păstrarea, în unele cazuri, a unor întreprinderi neprofitabile pentru a 
nu lăsa RDG să devină o regiune neindustrializată într-o ţară puternic 
industrializată; 

 menţinerea unor “nuclee industriale” pentru încurajarea dezvoltării 
altor activităţi economice în zonele respective. 

Reducerea capacităţilor de producţie a fost însoţită de scăderea drama-
tică a numărului de angajaţi de la 80000 înainte de 1989, la 10700 la începutul 
lui 1994. 

EKO Stahl AG, cel mai mare producător de oţel al Germaniei de Est, a 
fost cel mai greu de vândut. Datorită dimensiunii şi importanţei sale, a devenit 
un simbol al politicii de menţinere a aşa-numitelor “nuclee industriale”. Din 
acest motiv Guvernul german nu şi-a permis lichidarea acestei întreprinderi. 
Oraşul Eisenhuttenstadt (oraşul producţiei de oţel) era total dependent de 
combinat. În 1989 Eko Stahl producea 2 mil. tone de oţel brut şi oferea de lucru 
la 11500 de locuitori. Datorită lipsei altor industrii, a lăsa compania să 
falimenteze însemna moartea economică a întregii regiuni. 

În ianuarie 1995 uzina a fost preluată de către concernul belgian 
Cockerill Sambre. Contractul prevede ca Cockerill să preia 60% din EKO Stahl 
cu posibilitatea să cumpere şi restul de acţiuni ale companiei până în 1999.  

În celelalte întreprinderi siderurgice s-au implicat: RIVA, Arbed, com-
paniile germane Preussag Stahl, Krupp-Hoesch. De notat este cazul Walzwerk 
Finow GmbH care a fost singurul caz de întreprindere vândută unui proprietar 
din Europa de Est şi din afara UE. Aceasta a fost cumpărată de producătorul 
slovac de oţel Kosice.  

În Slovacia, industria siderurgică are o importanţă deosebită pentru 
economia ţării, deoarece 80% din producţia de produse plate a metalurgiei din 
Slovacia este exportată.  

Slovacia a ales calea privatizării de masă începută în anul 1992. 
Procesul de restructurare se va încheia în jurul anului 2000. 
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În 1991, Guvernul slovac a aprobat vânzarea a 97% din capitalul social 
al combinatului Kosice prin procedura privatizării prin cupoane. Structura de 
proprietate este următoarea: proprietari individuali 31%, fonduri de investiţii 
32%, conducerea şi angajaţii întreprinderii 34%. Acţiunile sunt tranzacţionate la 
Bursa de Valori din Bratislava. Deşi participarea capitalului străin nu este 
limitată, investitorii nu au cumpărat încă acţiuni. 

În prezent Kosice este organizat ca holding format dintr-un grup de 7 
companii independente şi deţine acţiuni la alte 149 de companii. În pofida 
recesiunii de pe piaţa mondială a oţelului, ponderea vânzărilor pe pieţele 
străine a crescut de la 34% la 75%. 

Impactul restructurării asupra personalului angajat s-a concretizat în 
reducerea, la cea mai mare dintre companiile holdingului, a personalului de la 
15931 în 1990, la 10406 în 1994. Reducerea, însoţită şi de alte măsuri, a condus 
la o creştere a productivităţii muncii de la 7,19 ore om/t.oţel în 1990 la 5,21 în 
1994. 

Privatizarea industriei siderurgice a fost realizată fără participarea 
instituţiilor financiare străine şi fără capital străin. Acelaşi lucru este valabil şi 
pentru modernizările efectuate. 

În Bulgaria, procesul de privatizare este în fază incipientă. Prin 
programul de privatizare se prevede ca 25% din capitalul celor 2 mari 
combinate (Kremikovtzy Corp. şi Stomana Corp.) să fie privatizate prin 
procedura acordării certificatelor de acţionari. 

Principalele combinate metalurgice se află sub aşa-numitul regim 
restricţionat de privatizare care variază în funcţie de importanţa pe care o are 
compania pentru economia naţională. De aceea privatizarea s-a concentrat pe 
întreprinderile mici şi mijlocii. 

Majoritatea creditelor vechi şi neperformante au fost transformate în 
datorii ale statului pentru a facilita privatizarea. Totuşi, dacă compania este 
cumpărată, noul proprietar preia toate datoriile vechi şi noi. 

Industria siderurgică nu a primit ajutor financiar de la instituţiile 
internaţionale.  

Angajaţii pot cumpăra până la 20% din acţiunile companiei în condiţii 
preferenţiale, la un preţ cu 50% mai mic decât preţul de piaţă al acţiunii. 
Lucrătorii sunt încurajaţi să formeze echipe şi structuri care să preia 
întreprinderea sau părţi ale acesteia. 

În Republica Cehă, dintre cele 11 societăţi pe acţiuni din metalurgie: 
patru sunt complet privatizate, la alte patru statul deţine 45-52% din acţiuni, iar 
pentru celelalte trei întreprinderi rămase, care deţin mai mult de 90% din 
producţia de oţel a ţării, situaţia se prezintă astfel: 

 Trinecke Zelezarny a.s. Prima şi a doua rundă de privatizare fiind 
finalizate, 51% din acţiunile companiei au rămas în proprietatea 
statului (Fondul Proprietăţii de Stat). În urma unei oferte publice, la 
sfârşitul lunii oct. 1995, Guvernul ceh a aprobat vânzarea companiei 
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către învingătorul competiţiei adică Compania Cehă Moravia Steel 
a.s., în cazul în care aceasta plăteşte preţul în trei luni. 

 Nova Hut‟a.s. Statul (FPS) deţine încă 64% din acţiunile companiei. 
Compania trece printr-un proces extensiv de restructurare şi mo-
dernizare. Grupul american ICF Kaiser International şi-a manifestat 
interesul în finanţarea restructurării şi modernizării combinatului.  

 Vitkovice a.s. 64% din acţiuni sunt în proprietatea statului. 
În Federaţia Rusă, în prezent, procesul de privatizare se apropie de 

finalizare. Numai un număr limitat de companii - în principal institute de 
cercetare - nu a trecut prin acest proces. 

Până la 1 ianuarie 1996, 98% din întreprinderile din metalurgie au fost 
transformate în societăţi pe acţiuni, cu peste 75% din acţiuni vândute prin 
subscrieri nonpublice şi licitaţii. Restul acţiunilor se află la dispoziţia fondurilor 
proprietăţii de stat regionale sau federale şi vor fi vândute prin licitaţii. Statul îşi 
păstrează temporar influenţa asupra unui grup mic de întreprinderi, 
rezervându-şi pachete de acţiuni. 

1.6. Industria cimentului şi a materialelor de construcţii 

Piaţa cimentului din UE se constituie din circa 300 de fabrici, aparţinând 
celor 123 de companii a căror poziţionare pe piaţă se află într-o continuă 
dinamică. 

Investiţii importante au fost efectuate recent în ţările din estul Europei 
(Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia etc.) şi Asia (China, Cambodgia, Vietnam). 

Informaţiile specifice industriei cimentului evidenţiază că nu există un 
criteriu general acceptat pentru clasificarea fabricilor sau companiilor din 
industria cimentului, capacităţile acestora fiind definite în diferite moduri. Astfel, 
situaţiile statistice publicate pot să includă şi activităţi din afara industriei 
cimentului propriu-zise (exploatarea carierelor de materii prime, reparaţiile şi 
întreţinerea utilajelor etc.), iar existenţa din ce în ce mai răspândită a compa-
niilor multinaţionale poate să ducă adesea, pe de o parte, la rezultate diferite 
privind cantitatea de ciment produsă sau comercializată de aceleaşi companii, 
iar pe de altă parte, la abordarea diferită a calculului capacităţii de producţie. 
Luând în calcul aceste rezerve, cele mai mari companii care operează pe piaţa 
europeană a cimentului sunt: Blue Cirele (Marea Britanie), Cemex (Mexic), 
Dyckerhoff (Germania), Heidelberger (Germania), Holderbank (Elveţia), 
Italcementi (Italia), Lafarge (Franţa) şi Scancem AB (Suedia). 

Importante investiţii au fost operate în China de companiile japoneze, 
precum Chichibu-Onoda la care se vor adăuga în viitorul foarte apropiat câteva 
companii asiatice. 

În industria cimentului, la nivel mondial, se acordă o importanţă deose-
bită atât investiţiilor privind protecţia mediului cât şi iniţierii unor instrumente 
legislative privind această protecţie. 
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Activitatea economică din vestul Europei, din Turcia, Polonia, Cehia, 
Slovacia şi Ungaria a cunoscut o revigorare a ratei de creştere în anul 1995 
faţă de 1994, iar consumul de ciment a rămas constant, în timp ce în ţările UE 
(15 ţări) acesta a scăzut cu aprox. 1,5%. 

Specialiştii din domeniu consideră că în perioada 1998-2020 industria 
materialelor de construcţii va avea o evoluţie dependentă de cea a activităţii de 
afaceri pe care sectorul de construcţii o înregistrează în general. Schimbările 
aşteptate în viitor în acest domeniu sunt în special de natură calitativă şi nu în 
trend sau în volum, ca până în ultimii ani (tabelul 1.6.1). 

După anul 2000 se aşteaptă un ritm mediu anual de creştere de 1,5-3%, 
industria materialelor de construcţii fiind considerată o ramură esenţială pentru 
funcţionarea societăţii, în general având ritmuri de evoluţie direct proporţionale 
cu creşterea populaţiei mondiale. 

 
Tabelul 1.6.1 - Rata medie anuală de creştere (%) 

Indicatori 1985-1994 

Consum 1,2 

Producţie 1,2 

Exporturi totale 1,2 

Importuri totale 13,2 

Sursa: Panorama of Industry în UE, 1997, p. 9-34. 

 

În concluzie, în următorii ani se aşteaptă o revigorare, pe plan mondial, a 
industriei cimentului şi a materialelor de construcţii. Pe fondul unui trend 
constant al consumului de ciment, producţia ţărilor vest-europene este posibil 
să scadă în favoarea ţărilor est-europene, care au penetrat incisiv piaţa. 
Achiziţionarea de către marile companii a unor fabrici de ciment din diferite ţări 
a dat naştere unor companii multinaţionale, ceea ce face dificilă monitorizarea 
rezultatelor economice în industria cimentului şi a materialelor de construcţii. 

1.7. Industria de prelucrare a lemnului 

Industria prelucrării lemnului (incluzând şi mobila) în ţările UE cuprinde 
aprox. 244000 de unităţi, din care 94,4% au mai puţin de 20 de angajaţi. În 
toate aceste unităţi sunt angajate 1,7 mil. persoane şi se realizează o cifră de 
afaceri de 123,1 mld. ECU. În unităţile cu mai puţin de 20 de angajaţi sunt 
ocupaţi 48% din salariaţii industriei de prelucrare a lemnului şi sunt realizate 
36% din cifra de afaceri. Specializate în prelucrarea lemnului, în cadrul UE, 
sunt Portugalia (2,37), Danemarca (1,69) şi Spania (1,47). Dezvoltată iniţial ca 
o activitate artizanală, cu caracter familial, trăsătura caracteristică a prelucrării 
lemnului este structurarea acesteia pe IMM-uri. 

Începând cu a doua jumătate a deceniului opt, s-a produs o expansiune 
rapidă în cererea de produse din lemn, unităţile din industria lemnului făcând 
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investiţii substanţiale pentru a răspunde acestei cereri. Noile investiţii, destinate 
înlocuirii utilajelor învechite, au avut ca efect raţionalizarea proceselor de 
producţie, creşterea eficienţei şi a productivităţii muncii.  

O dată cu scăderea cererii, începând din 1990, investiţiile au fost 
concentrate pe introducerea în fabricaţie a noi produse şi utilizarea de noi 
tehnologii de producţie. Pentru a face faţă concurenţei din partea ţărilor 
extracomunitare multe IMM au adoptat strategii de specializare. 

Datorită schimbărilor rapide intervenite în tehnicile de producţie, sectorul 
a întâmpinat dificultăţi importante în încadrarea unui personal pregătit 
corespunzător. Acest lucru a impus acordarea unei atenţii deosebite creşterii 
standardelor de pregătire în acest domeniu. Astfel, au fost organizate 
programe de educare şi pregătire (Structural Timber Education Programme), în 
acest scop alocându-se aproape 1,5 mil ECU. 

 
a) Tăierea şi prelucrarea primară a lemnului 

Investiţiile făcute în acest sector, începând din 1980, au contribuit la 
reorganizarea industriei, cerinţă generată de accentuarea concurenţei din 
partea producătorilor din afara UE. S-au produs următoarele trei tipuri de 
schimbări structurale: închiderea întreprinderilor neprofitabile; unirea micilor 
unităţi de producţie; accentuarea tendinţei de integrare pe verticală.  

Investiţiile au fost concentrate asupra modernizării unităţilor de producţie 
dar, datorită lipsei de lichidităţi, unităţile mari întâmpină serioase probleme. Mai 
mult, există în cadrul sectorului numeroase fuzionări şi preluări precum şi 
nevoia crescută de personal înalt calificat. 

Datorită situării la distanţe mici faţă de unităţile care se ocupă cu 
prelucrarea finală a lemnului, cele de primă prelucrare sunt caracterizate prin 
flexibilitate în satisfacerea cerinţelor acestora. 

În concluzie, principala strategie aplicată de unităţile din sector este 
producerea de bunuri cu valoare adăugată ridicată. 

 

b) Produse semifinite din lemn  
În industria de plăci aglomerate, producţia fiind complet automatizată, 

sunt necesare eforturi masive de cercetare şi dezvoltare în special pentru liniile 
de producţie continuă. Firmele au dimensiuni mici şi mijlocii, iar valoarea 
adăugată este mai scăzută decât în alte sectoare ale industriei de prelucrare a 
lemnului. Investiţiile în acest sector au fost concentrate asupra: dezvoltării de 
noi produse, modernizării celor existente, creşterii capacităţilor de producţie şi 
aplicării de metode de producţie ecologice (trecerea de la procedeul umed la 
cel uscat). 

În sectorul placaje, considerat “labour intensiv”, prin dezvoltarea tehno-
logică şi utilizarea calculatoarelor în controlul producţiei s-a obţinut scăderea 
atât a costurilor de producţie cât şi a volumului deşeurilor rezultate. De 
asemenea, sectorul prezintă importante disponibilităţi pentru diversificare.  
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c) Componente din lemn pentru construcţii 
Investiţiile recente, preponderent autohtone, au fost concentrate pe 

modernizarea firmelor şi creşterea capacităţilor de producţie impuse de 
creşterea cererii. Producătorii tind să se specializeze considerabil, iar sectorul 
este caracterizat prin numeroase preluări, în special în Germania. 

Cele mai multe firme din acest sector sunt active numai pe piaţa locală 
sau regională datorită diferenţelor de condiţii climatice şi practicilor utilizate în 
construcţii. 

În concluzie, există trei strategii aplicate de companiile din acest sector: 
specializarea şi concentrarea pe piaţa locală prin studierea preferinţelor şi 
cerinţelor consumatorilor şi a companiilor de construcţii; concentrarea pro-
ducţiei pe componente de construcţii înalt standardizate, piaţa pentru aceste 
produse fiind UE; concentrarea pe produse cu proprietăţi tehnice specifice. 

 

d) Alte produse din lemn 
Cele mai multe unităţi din acest sector sunt IMM-uri. Numărul întreprin-

derilor cu peste 20 de salariaţi este estimat la 2100, din care peste 800 sunt în 
sectorul de producere a conteinerelor (capital-intensivă). Pentru cele mai multe 
ţări UE indicele de specializare este nesemnificativ, excepţie făcând Portugalia 
cu un indice de 5,86. 

Deci, strategia predominantă constă în raţionalizarea şi automatizarea 
proceselor de producţie pentru a face faţă competiţiei din partea ţărilor din 
afara UE ce au costuri reduse ale forţei de muncă. 

1.8. Industria de textile şi produse textile 

În UE industria textilă cuprinde 60000 de firme, din care 75% sunt firme 
cu mai puţin de 20 de angajaţi. Aceste firme mici angajează 19% din totalul 
forţei de muncă şi deţin 15% din totalul cifrei de afaceri. Din anul 1980 firmele 
mici de textile şi-au crescut ponderea în ceea ce priveşte personalul angajat 
(datorită reducerii angajării în firmele mari) şi cifra de afaceri în toate ţările UE 
(cele mai mari 10 firme de textile însumează 11% din totalul industriei textile în 
UE, primele cinci mari firme reprezintă 7,7% din total). 

Firmele de textile din UE aplică diferite strategii în funcţie de locul pe 
care-l ocupă în lanţul pentru obţinerea produselor finale. De exemplu, 
producătorii de fire de bumbac nu funcţionează într-un mediu competitiv 
precum producătorii de tricotaje. Strategiile acestora diferă în funcţie de 
dimensiunile firmelor şi poziţia în cadrul UE. Companiile de textile din UE şi-au 
redus continuu capacităţile de producţie, dar au investit în modernizarea 
tehnologiilor şi în capacităţi de producţie în ţările lumii a treia. Acestea 
tind să se specializeze într-un număr limitat de procese de producţie. Un 
număr din ce în ce mai mare de firme de textile au tendinţa de a dezvolta 
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strategii care să asigure poziţia de furnizor pentru industria de îmbrăcăminte a 
UE (în creştere). 

Principalele regiuni în care este concentrată industria textilă a UE pot fi 
clasificate în funcţie de mărimea numărului de angajaţi. Conform datelor 
EUROTEX cele mai importante regiuni, angajând peste 100000 de persoane, 
sunt Lombardia, Catalonia şi Norte, următoarele cu 50000-1000000 de angajaţi 
sunt în Germania (Baden-Wurttemberg şi Nordrhein-Westfalen). Aceste cinci 
zone reprezintă 30% din totalul angajaţilor din industria textilelor a UE. 

Restricţiile UE la import şi acordurile restrictive la export, încheiate între 
UE şi un număr important de ţări în curs de dezvoltare exportatoare de textile, 
fac parte din politica comercială a UE. Acordurile textile bilaterale ale UE sunt 
încheiate sub Multi Fibre Arrangement GATT, expirat la sfârşitul anului 1994, 
dar continuat prin acordurile administrative sub nou WTO Acord cu privire la 
textile şi îmbrăcăminte a Rundei Uruguay valabil până la sfârşitul anului 2004. 
Peste 10 ani toate restricţiile cantitative existente la sfârşitul anului 1994 vor fi 
eliminate şi liberalizate prin integrarea produselor în noul sistem WTO. Numai 
câteva alte reglementări UE specifice se aplică sectorului textile. Cea mai 
importantă este legislaţia începând din 1971 cu privire la etichetarea fibrelor 
conţinute de articolele textile şi asupra metodelor de testare relevante. 

Industria UE se va confrunta cu concurenţa din partea ţărilor care nu fac 
parte din UE, cu costuri scăzute, revigorată prin liberalizarea graduală a 
comerţului cu textile. Ponderea pieţei produselor textile cu un conţinut relativ 
ridicat de forţă de muncă este de aşteptat să scadă pe măsură ce concurenţa 
din partea importurilor la preţuri scăzute va continua. Rezultatele Rundei 
Uruguay şi continuarea eforturilor pentru o deschidere spre pieţele lumii a III-a 
vor genera în acelaşi timp noi concurenţi pentru industria de textile a UE. 

În concluzie, o importanţă crescândă în viitor o vor avea strategiile de 
export mult mai agresive în scopul de a găsi noi pieţe, acestea având ca efect 
o schimbare a metodelor de organizare şi management în scopul menţinerii 
competitivităţii firmei. 

1.9. Industria de pielărie, tăbăcărie,  finisare, încălţăminte 

În contrast cu extinderea UE prin aderarea Suediei, Finlandei şi Austriei 
numărul total de tăbăcării a continuat să scadă, închiderile care s-au produs în 
restul comunităţii depăşind numărul celor aduse în sector de noile ţări membre. 

Există în prezent peste 3000 de tăbăcării în UE şi peste 50000 de 
angajaţi. Tăbăcăriile în UE sunt de dimensiuni mici şi mijlocii, numai 10 dintre 
acestea au angajaţi peste 200 de oameni. 

Cu un număr cuprins între 101-200 angajaţi funcţionează numai 1% din 
companiile sectorului, iar 8,5% au între 21-100 de salariaţi. Companiile sunt 
afaceri familiale transmise din generaţie în generaţie. 
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Fuzionările şi preluările nu sunt caracteristice industriei de tăbăcărie din 
UE. Alianţele strategice pot fi dezvoltate pe pieţele-cheie străine cu scopul 
satisfacerii industriei de încălţăminte. 

Industria de încălţăminte din cadrul UE este fragmentată şi caracterizată 
printr-un număr mare de unităţi de mici dimensiuni. Există 14000 de firme de 
încălţăminte cu un număr de 20 de salariaţi în medie, Italia deţinând peste 1/2 
din aceste firme. 

Nevoia de raţionalizare a costurilor, în scopul menţinerii competitivităţii 
faţă de ţările dezvoltate, le-a determinat pe marile companii din statele membre 
să transfere facilităţi de producţie spre regiuni cu costuri reduse ale forţei de 
muncă, inclusiv Spania şi Portugalia. Asia de Sud-Est şi China, precum şi 
Europa de Est şi Africa de Nord sunt favorite în acest sens. 

Integrarea detaliilor şi manufacturarea sunt caracteristici ale sectorului 
de încălţăminte şi multe companii sunt acum orientate cu precădere pe 
aspectele de distribuire a operaţiilor. 

Sectorul pielărie şi tăbăcărie este reglementat printr-un set complex de 
reguli incluzând standarde cu privire la procesul de producţie, în special în 
ceea ce priveşte utilizarea substanţelor şi preparatelor precum şi limitele 
admisibile ale emisiilor în mediu. Legislaţia UE asupra controlului şi prevenirii 
poluării şi asupra amestecurilor volatile şi organice conţine cerinţe specifice 
pentru industria de tăbăcărie. Pielea brută şi prelucrată a constituit obiectul 
atenţiei reglementărilor UE în contextul directivelor care au ca scop selectarea 
unor standarde cu privire la sănătate şi siguranţă pentru comerţul cu o serie de 
produse animaliere cu accent în special pe evitarea răspândirii bolilor. 
Probleme recente afectează oferta de piele şi impun o atenţie suplimentară 
acordată industriei de tăbăcărie a UE. Embargoul impus asupra vitelor din 
Marea Britanie ca urmare a sindromului “vacii nebune” a determinat o 
deteriorare a încrederii consumatorilor din toată Europa. Consecinţa imediată a 
scăderii tăierilor a fost înrăutăţirea posibilităţilor (deja reduse) de procurare a 
materiilor prime precum şi imaginea acestui sector al UE. Mulţi tăbăcari UE 
concentraţi în prezent pe afaceri de mici dimensiuni, cu profitabilitate scăzută, 
se vor confrunta cu dificultăţi în procurarea materiilor prime în condiţiile 
escaladării rapide a preţurilor. 

În concluzie, perspectivele industriei de tăbăcărie vor fi influenţate de 
extinderea UE spre est. Ţările central şi est-europene au investit în 
restructurarea sectorului tăbăcărie în scopul menţinerii viabilităţii acestuia după 
înlăturarea cortinei de fier, dar integrarea tăbăcăriilor în structurile economice 
ale UE nu va fi scutită de probleme pentru ambele părţi, deoarece aceasta va fi 
acompaniată de deschiderea la Mediterană şi posibilitatea încheierii de 
acorduri de comerţ liber cu un număr de ţări cu industrie de pielărie şi tăbăcărie 
foarte competitive. 

* 
* * 
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În majoritatea ţărilor central şi est-europene s-au făcut progrese 
considerabile în sensul stabilirii cadrului economiei de piaţă în sectoarele 
energetice şi de prelucrare primară, abordările fiind diferite în funcţie de situaţia 
specifică din fiecare ţară. Se poate spune că la începutul lui 1998 Polonia, 
Ungaria şi Cehia erau ţările cele mai avansate din acest punct de vedere. Deşi 
reformele au dus la modificarea cadrului legislativ, instituţional şi funcţional al 
sectoarelor respective, acestea nu au reuşit să contracareze "dura" realitate: 
lipsa competitivităţii întreprinderilor, obstacolele în calea privatizării, dificultăţile 
de atragere a investiţiilor străine şi controlul preţurilor. Pe măsura continuării 
reformelor, cadrul legislativ şi instituţional din fiecare ţară se aliniază la cel al 
ţărilor dezvoltate, fiind de aşteptat ca în perspectiva anilor 2000-2005 acestea 
să devină compatibile. 



CAPITOLUL 2 - STADIUL REFORMEI ECONOMICE ÎN 
SECTOARELE EXTRACTIV ŞI DE PRELUCRARE 

PRIMARĂ ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN 
U.E. 

 

În perspectiva integrării în UE, industria românească trebuie să facă faţă 
unor multiple probleme care decurg, în special, din nevoia de adaptare la un 
sistem economic de piaţă cu performanţe ridicate, în condiţiile unei competiţii 
acerbe pentru menţinerea unor segmente de piaţă tradiţionale. În acest sens, 
în acest capitol se vor analiza aspecte legate de gradul de restructurare şi 
stadiul reformei organizatorice, de nivelul transferului de proprietate, cerinţele 
legislative ş.a. Având în vedere faptul că studiul este focalizat cu precădere 
spre sectoarele de extracţie şi prelucrare primară, în care agenţii economici 
sunt, pe de o parte, fie regii autonome, fie societăţi/companii naţionale, iar pe 
de altă parte, societăţi comerciale cu capital de stat sau privat (de dimensiuni 
mari şi foarte mari), o atenţie deosebită se va acorda privatizării în diferitele 
sectoare de activitate, în special în cazul unităţilor aflate sub incidenţa 
Ordonanţei Guvernului nr. 30/1997. 

2.1. Situaţia industriei extractive a gazelor naturale din România 

Întreaga economie românească este strâns legată de industria gazelor, 
gazele naturale acoperind 40% din consumul de resurse energetice primare. 
Industria gazelor are o structură organizaţională complexă, cu numeroşi actori, 
principalii cinci fiind: ROMGAZ, SNP PETROM, ARCOM, WIROM şi WIEE (o 
subsidiară a WIEH). ROMGAZ R.A., întreprindere de stat integrată pe verti-
cală, domină industria gazelor din România. În timp ce ROMGAZ furnizează, în 
principal, gazul metan, inclusiv gazele de sondă de la SNP PETROM, celelalte 
companii comercializează gaze importate din Federaţia Rusă direct către 
clienţii din sectorul industrial, inclusiv cel de producere a energiei electrice. 

Cel mai important furnizor de gaze importate este WIEE, din Zug 
(Elveţia), care are contracte directe cu CONEL, Transamonia (Azomureş), 
Ferostahl şi alţi câţiva mici consumatori industriali. Dacă în anul 1996, WIEE a 
furnizat cca.3,7 mld.mc, WIROM a importat alte 0,6 mld.mc. ARCOM, la rândul 
ei, fiind plătită direct în gaze pentru lucrările prestate în Rusia, vinde o parte din 
ele către consumatori industriali (în special producători de oţel şi ciment, în 
sistem barter), restul fiind furnizat către ROMGAZ, care le preia şi le distribuie 
împreună cu cele importate direct de regie (cca.1,5 mld.mc de la Orenburg şi 
0,3 mld.mc proveniţi din veniturile de tranzit şi din vânzări proprii către 
industrie). 
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ROMGAZ R.A. este o companie strategică, 100% în proprietatea 
statului, fiind subordonată Guvernului prin intermediul Ministerului Industriei şi 
Comerţului şi Ministerul Finanţelor. 

 
1. Cadrul legislativ 
Piaţa gazelor naturale este reglementată de Agenţia Naţională pentru 

Resurse Minerale, apărută în anul 1995 şi subordonată Guvernului. 
Legea petrolului, aprobată în februarie 1996 şi aplicată începând din 

decembrie 1996, urmată de alte hotărâri guvernamentale, constituie cadrul 
legislativ de operare a agenţilor economici din industria gazelor, fie companii 
româneşti, fie firme străine. 

Legislaţia oferă Companiei Naţionale de Gaze (societate pe acţiuni) 
oportunitatea să intre în asociere şi parteneriat cu persoane juridice române şi 
străine în vederea îndeplinirii obiectivelor prezente şi de viitor în sectorul 
extractiv al gazelor naturale. Astfel, dacă în domeniul explorării şi producţiei 
firmele străine acţionează doar de puţin timp, sistemele de conducte de 
distribuţie a gazelor vor putea fi deţinute, parţial, de companii internaţionale 
sau de alţi investitori. 

 
2. Restructurarea şi privatizarea ROMGAZ 
Politica Guvernului este de a diminua rolul implicării statului în deciziile 

economice. În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 30/97, regiile 
autonome de interes naţional din sectorul public vor fi transformate în societăţi 
comerciale şi vor constitui subiect al procesului de privatizare. În viziunea 
acestei ordonanţe, ROMGAZ va fi transformată într-o societate pe acţiuni, la 
care vor fi invitaţi să participe cu acţiuni atât investitori autohtoni, cât şi străini. 

ROMGAZ a fost supusă unui proces de restructurare începând din anul 
1993, incluzând restructurarea instituţională, tehnologică şi strategică, cu 
următoarele obiective: 

 restructurarea instituţională şi managerială prin reorganizarea activi-
tăţilor de bază pe principiile centrelor de profit, modernizarea sistemu-
lui contabil-financiar şi a sistemului informaţional de management 
(MIS); 

 restructurarea tehnologică a celor trei activităţi de bază ale regiei; 
reabilitarea şi modernizarea sistemului naţional de distribuţie a ga-
zelor prin implementarea SCADA şi a sistemelor de telecomunicaţii; 
dezvoltarea capacităţilor de stocare a gazelor, la 2,3 mld.mc în anul 
2000 şi la 4 mld.mc în anul 2010; reabilitarea sistemului de distribuţie 
prin înlocuirea a 1000 km de conducte din oţel corodat cu conducte 
din polietilenă; 

 restructurarea strategică prin dezvoltarea sistemului de tranzit al 
gazelor către Turcia, Grecia şi alte ţări etc. 
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Proiectul de reorganizare al ROMGAZ, care a debutat în anul 1995, 
constă în cinci faze: 

 faza 1: reorganizarea activităţilor ROMGAZ pe principiile centrelor de 
profit, fiind constituite patru unităţi de afaceri strategice (una în 
explorare şi producţie, una în transmisie, două în distribuţie). 

 faza 2: familiarizarea conducerii ROMGAZ cu activitatea de 
management similară a companiilor străine; 

 faza 3: modernizarea sistemului financiar-contabil şi instalarea MIS; 

 faza 4: planificarea pe termen lung; 

 faza 5: opţiuni de privatizare. 
Prima fază a privatizării o constituie corporatizarea ROMGAZ. Conform 

Ordonanţei Guvernului nr. 30/97, ROMGAZ se va transforma în societate pe 
acţiuni, urmând ca în a doua fază compania nou înfiinţată să fie privatizată, dar 
statul păstrând controlul majoritar (procentul de acţiuni care vor fi vândute nu a 
fost încă determinat). 

Procesul de privatizare, similar cu cel al ROMTELECOM, include trei 
paşi importanţi: 

 evaluarea activelor şi măsurarea performanţelor companiei; 

 dezvoltarea modelului optim şi elaborarea planului strategic de 
privatizare; 

 implementarea planului strategic de privatizare. 
După luarea deciziei de privatizare, se pot implementa două scenarii de 

privatizare: 

 vânzarea acţiunilor către investitori strategici prin ofertă/licitaţie 
internaţională; 

 adoptarea unei abordări în doi paşi: primul - vânzarea unei părţi a 
acţiunilor către investitori financiari (probabil o bancă), care să ajute 
compania la restructurarea şi îmbunătăţirea profitabilităţii; al doilea - 
vânzarea restului de acţiuni către investitori strategici prin ofertă/lici-
taţie internaţională. 

Există, în sine, trei opţiuni de privatizare, şi anume: 

 vânzarea acţiunilor companiei prin licitarea acţiunilor sau ofertă 
publică; 

 vânzarea activelor către câţiva investitori strategici; 

 stabilirea unei companii mixte, în special în domeniul producţiei în 
care ROMGAZ deţine deja trei subsidiare. 

Începând cu anul 1994, BIRD a furnizat României un împrumut de 
ajustare structurală, suma alocată reabilitării sectorului petrolier fiind în valoare 
de 227 mil. dolari, din care 51,3 mil. dolari cofinanţare de la BERD. Împrumutul 
este rambursabil în 20 de ani, cu o perioadă de graţie de 5 ani şi o dobândă de 
7,3% anual. Proiectele de restructurare, reabilitare, modernizare şi dezvoltare 
se vor realiza în perioada 1995-2000, beneficiarii împrumutului fiind: ROMGAZ 
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- 121,6 mil. dolari, CONPET - 63,1 mil. dolari, fosta RA PETROM - 35,1 mil. 
dolari, Ministerul Industriei şi Comerţului - 7,2 mil. dolari. Principalele 
componente pentru ROMGAZ sunt prezentate în anexa 1. 

Privatizarea ROMGAZ va constitui un eveniment major în restructurarea 
după principiile economiei de piaţă a ţărilor în tranziţie, deoarece regia are 
active importante, fiind cea mai mare companie integrată de gaze din centrul 
Europei, cu vânzări de cca. 20 mld.mc anual, operând pe toate segmentele 
lanţului de activităţi legate de gaze. Totodată, România deţine o poziţie geo-
strategică importantă în vederea stabilirii unui tranzit profitabil al gazelor 
naturale. 

2.2. Situaţia industriei extractive şi de rafinare a petrolului din 
România 

Încă din anii '70 România a devenit importator net de ţiţei, iar în anii '80, 
imediat după cel de-al doilea şoc petrolier, nivelul importurilor de ţiţei a depăşit 
de peste două ori nivelul producţiei interne. Acest lucru a adus mari pierderi 
economiei naţionale, atât din cauza facturii petroliere ridicate, cât mai ales 
datorită ineficienţei operaţiunilor de import ţiţei pentru prelucrare şi export de 
produse petroliere. 

Prin Legea nr. 70/98 s-a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
49/97 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului PETROM S.A. prin 
reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului PETROM Bucureşti, care s-a 
desfiinţat. De la acea dată (15.09.1997) societăţile comerciale din domeniul 
rafinării şi distribuţiei petrolului şi produselor petroliere au fuzionat cu SNP 
PETROM, fiind absorbite de aceasta. 

SNP PETROM a preluat toate drepturile şi obligaţiile rezultate din 
acordurile petroliere încheiate de RA PETROM cu Agenţia Naţională a 
Resurselor Minerale conform Legii petrolului, precum şi din contractele de 
explorare şi împărţire a producţiei cu persoane juridice străine. 

Capitalul social al SNP PETROM a fost format, la constituire, prin 
preluarea activului şi pasivului RA PETROM, de 10436,5 mld. lei, precum şi a 
capitalurilor sociale ale societăţilor comerciale absorbite, în valoare de 11606 
mld. lei. Capitalul social aferent cotei obţinute de stat la SNP PETROM poate fi 
privatizat, în condiţiile legii. 

Unităţile componente ale SNP PETROM au devenit: cele 11 sucursale 
de producţie (10 trusturi de foraj-extracţie plus PETROMAR), două sucursale 
de prestări servicii, o sucursală de aprovizionare tehnico-materială, patru 
sucursale de cercetare şi proiectare şi 45 de societăţi comerciale desprinse din 
sistemul Companiei Române de Petrol (rafinăriile ARPECHIM şi PETRO-
BRAZI, 40 PECO judeţene, COMPETROL Bucureşti, TRANSPECO şi CRP - 
RAFIROM, PECO Bucureşti şi PETROTRANS). SNP PETROM a preluat toate 
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datoriile CRP, în valoare de peste 507 mld.lei, credite contractate în principal 
cu BANCOREX, care au termen de rambursare până în anul 2000. 

Capitalul social a fost împărţit în 464241774 acţiuni nominale, fiecare 
acţiune în valoare de 20000 lei. Persoanele fizice sau juridice, române şi 
străine, vor putea deţine acţiuni ale SNP PETROM, fără însă a se afecta 
poziţia statului de acţionar majoritar. O prevedere specială a legislaţiei arată că 
salariaţii SNP PETROM au drept de preemţiune pentru cumpărarea de acţiuni 
ale societăţii comerciale la valoarea nominală a acestora până la concurenţa 
limitei de 10% din capitalul social. 

Prin înfiinţarea SNP PETROM, cadrul legislativ permite asocierea cu alte 
societăţi comerciale din industria petrolieră, precum şi din alte sectoare de 
activitate, care au legătură cu obiectul de activitate al societăţii comerciale, 
asociere care se face pe bază de contract de asociere. 

Ca urmare a pătrunderii pe piaţă a unor firme străine (LUKOIL prin 
cumpărarea PETROTEL - în domeniul rafinării şi distribuţiei; SHELL, MOL, 
AGIP ş.a. - în domeniul distribuţiei), concurenţa între principalii producători de 
produse petroliere din ţară s-a amplificat. Pentru a-şi menţine segmentul de 
piaţă deţinut în prezent, SNP PETROM a întocmit programe de retehnologizare 
care să îmbunătăţească calitatea benzinelor, motorinei, bitumului şi uleiului de 
motor. 

Prin realizarea lor, SNP preconizează creşterea vandabilităţii produselor. 
Înţelegând necesitatea de a-şi alinia specificaţia produselor la standardele 
vest-europene, cele două rafinării ale SNP PETROM, ARPECHIM şi PETRO-
BRAZI, au demarat ample procese de investiţii în ceea ce priveşte protecţia 
mediului, cât şi retehnologizarea în vederea îmbunătăţirii calităţii benzinelor şi 
motorinelor. Efortul financiar se ridică la cca. 170 mil. dolari (anexa 2). 

Gradul de utilizare a capacităţilor de producţie este în creştere rapidă 
după anul 1993 (când cu 39,2% s-a înregistrat cel mai scăzut nivel), situându-
se în jur de 50% şi depăşind media pe economie. Având în vedere 
modernizările care sunt în curs la PETROBRAZI şi ARPECHIM, capacitatea de 
rafinare va ajunge la cca. 20,5 mil. tone ţiţei pe an, cu un grad de utilizare de 
cca. 60%. 

În contextul regional prezentat, România poate constitui un partener 
serios pentru punerea în valoare a rezervelor de ţiţei din regiunea Mării 
Caspice şi Asia Centrală, existând următoarele posibilităţi de cooperare: 

1. având în vedere limitarea trecerii prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele, 
partea română poate oferi utilizarea terminalului petrolier românesc de la 
Constanţa şi a infrastructurii de transport ţiţei prin conducte pentru tranzitarea 
ţiţeiului caspic spre Europa Occidentală. Pentru aceasta este necesară 
realizarea legăturii de conducte între Piteşti şi Pancevo-Iugoslavia, prin care se 
va face interconectarea cu oleoductul Adria (care leagă bazinul mediteranean 
de Europa Centrală şi de Vest). 
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Proiectul se poate realiza integral de către partea română, cu finanţarea 
asigurată de un consorţiu internaţional şi cu plata în ţiţei pentru lucrările efectuate, 
precum şi pentru serviciile de tranzitare; 

2. având în vedere disponibilitatea în regiune a unor resurse relativ 
convenabile de ţiţei, partea română poate oferi capacitatea de prelucrare 
excedentară din rafinăriile româneşti împreună cu logistica de comercializare a 
produselor petroliere pe piaţa internaţională, prin exporturi via-Marea Neagră şi 
canalul Dunăre-Marea Neagră, împreună cu infrastructura fluvială (terminale 
petroliere în porturile dunărene, dotare proprie cu barje şi vase de mic tonaj 
etc.). 

În acest sens se pot contracta în regim de leasing, tool-processing sau 
alte formule comerciale capacităţi de rafinare din Petromidia, în special datorită 
poziţiei sale, dar şi din rafinăriile conectate prin conducte cu portul Constanţa 
(ARPECHIM Piteşti, RAFO Oneşti şi PETROTEL Ploieşti). 

Totodată partea română poate prelua pe bază de contracte ferme, pe 
termen lung, cantităţile de ţiţei necesare din import pentru nevoile proprii. 

Din punct de vedere social, se remarcă faptul că sectorul de rafinare 
petrol este singura ramură din industria prelucrătoare care a înregistrat o 
creştere a numărului de salariaţi, chiar dacă într-o măsură destul de mică (cca. 
2000 de persoane). 

În ceea ce priveşte competitivitatea la export, din punct de vedere al 
consumurilor energetice, sectorul rămâne în continuare cu o pondere ridicată în 
consumul total (cca. 10%), înregistrându-se un consum pe unitatea de producţie 
cu cca. 72% mai mare decât media pe economie. Din punct de vedere al valorii 
adăugate, sectorul înregistrează, de asemenea, cea mai mică pondere în 
producţie, cu tendinţă de scădere. Cu toate acestea, sectorul deţine o pondere 
semnificativă a producţiei pentru export în producţia totală a industriei de rafinare, 
de cca. 17,9% în anul 1997. 

2.3. Industria extractivă a cărbunelui; producerea  
şi distribuţia energiei electrice 

În peste 20 de ani, Consiliul de Miniştri al Comunităţii Europene şi mai 
târziu al Uniunii Europene, ca şi Înalta Autoritate a Tratatului Cărbunelui şi 
Oţelului şi Consiliul Tratatului EURATOM au adoptat un număr de reglementări 
şi măsuri privind politica în sectorul energiei. Integrarea ţărilor din Europa 
Centrală şi de Est în piaţa energetică europeană implică faptul ca aceste ţări 
să subscrie la principiile de bază incluse în acel “Aquis communautaire”, adică 
în setul de principii şi reguli la care au ajuns la consens ţările din UE. Modul în 
care această acceptare este transpusă în obligaţii concrete, inclusiv 
eşalonarea acestora în timp, este desigur o problemă de negocieri diplomatice. 
Deşi există opinii în sensul că extinderea UE de la 15 la 25 de membri nu se 
poate realiza cu menţinerea exactă a aceloraşi structuri instituţionale, norme şi 
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proceduri în UE, până în prezent aceste principii sunt considerate obligatorii de 
către UE, pentru viitorii membri. Principiile de bază din Tratatele de la Roma 
(pentru Comunitatea Economică Europeană, dezvoltat prin Tratatul de la 
Maastricht pentru Uniunea Europeană) şi Paris (pentru Comunitatea 
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului-CECO), ca şi Tratatul EURATOM prevăd 
libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, capitalului şi serviciilor, interzicând 
discriminarea împotriva persoanelor şi întreprinderilor străine. 

 
a) Sectorul carbonier 
1. Stadiul reformei  
În sectorul carbonier funcţionează, în prezent, regiile autonome RAH 

Petroşani, RALO Târgu-Jiu şi RAC Ploieşti. Prioritatea în restructurarea 
capacităţilor de producţie este zonarea rezervelor industriale active pe criterii 
economice şi concentrarea producţiei în perimetrele care asigură condiţii de 
eficienţă economică a activităţii. Ca o consecinţă imediată a disponibilizărilor 
(30-60 mii de persoane), este necesar un efort financiar de circa 160 mil. dolari 
pentru închiderea unui număr de circa 30 guri de mine până în anul 2000. 
Realizarea obiectivelor procesului de restructurare, pentru perioada 1997-
2005, va necesita un volum de investiţii de 1500 mil. dolari SUA. Pe ansamblul 
industriei carboniere necesarul de forţă de muncă se ridică la 58500 de 
persoane. 

Oportunitatea continuării exploatării cărbunelui din diferite bazine 
carbonifere impune realizarea unei balanţe sociale şi umane care, pe lângă 
cea economică, să confirme sau să infirme această oportunitate. 

 
2. Cadrul legislativ 
În UE, principalele reglementări se referă la problematica subvenţiilor. 

Astfel, ajutoarele din partea statului sunt permise numai în cazul în care 
corespund următoarelor trei criterii: sunt destinate creşterii eficienţei industriei; 
sunt alocate pentru rezolvarea problemelor sociale şi regionale; sunt destinate 
respectării standardelor de mediu. Din anul 1996, subvenţiile sunt permise numai 
dacă sunt înregistrate în conturile naţionale şi în contabilitatea companiei care 
beneficiază de ajutoare. De asemenea, securitatea aprovizionării nu mai este un 
criteriu acceptabil care să justifice ajutoarele de stat (Decizia nr. 3632/93/CECO). 

Deşi în privinţa comerţului exterior cu cărbune Tratatul CECO stipulează 
în articolul 71 “competenţa guvernelor ţărilor membre asupra politicii 
comerciale nu este afectată prin aplicarea acestui Tratat”, politica comercială 
comună a UE acoperă de facto şi produsele de cărbune. Importurile de 
cărbune sunt libere în UE şi cărbunele importat autorizat într-un stat membru 
circulă liber în UE. Exporturile de cărbune în afara teritoriului UE sunt, de 
asemenea, libere. Alte aspecte importante abordate în dreptul comunitar în 
domeniul cărbunelui sunt: reglementările privind ajutorul de stat pentru 
industria carbonieră; obligativitatea furnizării de informaţii privind proiectele de 
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investiţii; măsuri antidumping şi practici prohibite în comerţul cu cărbune; 
documente contabile necesare a fi prezentate spre inspecţie unor organe 
abilitate; alinierea preţurilor; obligativitatea constituirii unor stocuri de cărbune 
egale cu minimum 30 zile de consum la nivelul fiecărei ţări membre. 

În România, proiectul de Lege a minelor, însuşit de Guvern, a fost depus 
în luna noiembrie 1995 la Parlament şi adoptat în anul 1998. Prin această lege 
se stabilesc relaţiile dintre statul român (ca proprietar al zăcămintelor de 
substanţe minerale utile conform Constituţiei) şi persoanele juridice române şi 
străine, care au regim egal în ce priveşte accesul la concesionarea drepturilor 
de explorare şi exploatare a zăcămintelor noi. Prin programele de modernizare 
şi restructurare se are în vedere reducerea graduală a subvenţiei în industria 
carbonieră. Astfel, la RAL Oltenia, care produce în prezent 90% din producţia 
de lignit şi cărbune brun, subvenţiile au fost eliminate. În aceste condiţii se 
poate estima că, în 1-2 ani, criteriile de acordare a alocaţiilor pentru funcţionare 
se vor putea înscrie în criteriile UE din Decizia nr.3632/1993. 

 
3. Probleme sociale 
Industria extractivă a cărbunelui are un rol important în ceea ce priveşte 

utilizarea forţei de muncă (95 mii de persoane), în condiţiile în care celelalte 
opţiuni, inclusiv agricultura, oferă oportunităţi reduse în acest sens (în bazinul 
carbonifer Valea Jiului aproximativ 50% din populaţia activă din zonă este 
ocupată în activităţi de extracţie a cărbunelui, faţă de 1% în agricultură). 
Probleme deosebite în ce priveşte reconversia se ridică în zonele de mare 
aglomerare a activităţii de producţie, unde viaţa socială este exclusiv sau 
preponderent legată de minerit (Valea Jiului, bazinul Comăneşti etc.). Nivelul 
cheltuielilor de reconversie a zonelor miniere este estimat la 30-50 de mii dolari 
SUA pentru fiecare loc de muncă disponibilizat.  

 
4. Competitivitatea produselor 
Condiţiile specifice exploatării cărbunelui generează costuri ridicate de 

producţie şi necompetitivitatea acestei ramuri, faţă de cea a ţărilor membre 
ale UE. Preţurile se stabilesc conform HG nr. 240/1997 de către Ministerul 
Industriei şi Comerţului şi se ajustează lunar, la propunerea agenţilor 
economici dacă valoarea cursului de schimb leu/dolar are o influenţă de +/- 5% 
faţă de nivelul existent la ultima modificare. Pentru anumite unităţi miniere, 
preţurile sunt subvenţionate de către stat (conform HG nr. 285/ 1997) astfel: la 
RALO Târgu-Jiu, pentru lignitul extras din subteran numai până la 1.04.1997 
după această dată unitatea economică considerându-se rentabilă deoarece 
exploatează cărbuni preponderent în carieră, cu costuri de producţie mai 
reduse; la RAH Petroşani, numai pentru extracţia huilei şi cărbunelui brun; la 
RAC Ploieşti, pentru exploatarea în subteran a lignitului şi cărbunelui brun. 
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b) Producţia şi distribuţia energiei electrice 
1. Stadiul reformei 
Industria energetică românească se află în stadiul incipient al unei 

restructurări profunde care va aduce modificări cu efecte de antrenare în 
numeroase domenii de activitate. Deocamdată nu se poate spune care va fi 
viteza de desfăşurare a procesului de restructurare a industriei energetice, dar 
cert este faptul că rapiditatea cu care piaţa concurenţială va pătrunde în acest 
domeniu este, în primul rând, o problemă politică şi nu economică: forţele 
politice vor stabili regulile jocului, iar forţele pieţei vor răspunde corespunzător 
acestor reguli. Există, deocamdată, numeroase necunoscute privind structura 
finală a industriei energetice. Domeniile de incertitudine includ răspunsul 
consumatorilor la schimbările preţurilor, posibilităţile de dezvoltare a sistemului 
de tarife diferenţiate pe zone orare, valoarea de piaţă a fiabilităţii serviciilor de 
furnizare a electricităţii şi îmbunătăţirile tehnologice viitoare. 

Conform HG nr. 365/3.07.1998, Regia Autonomă de Electricitate 
(RENEL) a fost reorganizată prin înfiinţarea Companiei Naţionale de Electri-
citate SA (cu un capital social de 15.861.082.936.000 lei împărţit în acţiuni 
nominative în valoare de 100 000 lei), a Societăţii Naţionale “Nuclearelectrica” 
SA (cu un capital social de 1.497.882.360.322 lei) şi a Regiei Autonome pentru 
Activităţi Nucleare, regie naţională de interes strategic, cu un patrimoniu de 
893.662.031.000 lei. Toate cele trei entităţi juridice se află sub autoritatea 
Ministerului Industriei şi Comerţului.  

CONEL SA are ca obiect principal de activitate producerea de energie 
electrică, transportul, dispecerizarea, distribuţia şi vânzarea acesteia, producerea 
şi vânzarea energiei termice, exploatarea şi dezvoltarea sistemului energetic 
naţional, asigurând, pe bază de contracte, serviciul public de alimentare cu 
energie electrică a tuturor categoriilor de consumatori racordaţi la sistem; 
Societatea Naţională “Nuclearelectrica” SA desfăşoară activităţi de producere 
a energiei electrice prin tehnologii nucleare precum şi de producere a 
combustibilului nuclear; Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare se ocupă 
de producerea apei grele şi a produselor conexe şi activităţi de inginerie 
tehnologică pentru obiective nucleare şi cercetări în domeniul nuclear. 

Capitalul social al CONEL SA a fost repartizat la următoarele societăţi:  

 Filiala de producere a energiei electrice în hidrocentrale - Societatea 
Comercială “Hidroelectrica” SA cu un capital social de 1.794.520.892 
mii lei; 

 Filiala de producere a energiei electrice şi termice în termocentrale - 
Societatea Comercială “Termoelectrica” SA cu un capital social de 
6.439.576.632 mii lei; 

 Filiala de distribuţie a energiei electrice - Societatea Comercială 
“Electrica” SA cu un capital social de 7.429.035.468 mii lei.  
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Menţionăm că cele trei societăţi fac parte din CONEL SA - ca acţionar 
unic - până la privatizarea acestora, care va demara la o dată stabilită de FPS 
prin programul de privatizare. 

De asemenea, 197.949.944 mii lei din capitalul social iniţial al CONEL 
SA au fost repartizate pentru activitatea de transport-dispecer.  

Acţiunile CONEL SA şi ale Societăţii Naţionale “Nuclearelectrica” SA 
sunt deţinute în totalitate de către stat prin intermediul Ministerului Industriei şi 
Comerţului ca acţionar unic. 

Tot în anul 1998, prin HG nr. 364/3.07.1998, a avut loc reorganizarea 
Grupului de Studii, Cercetare şi Inginerie (GSCI) din cadrul RENEL, prin 
înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni: Institutul de Studii şi 
Consultanţă Energetică - ISCE-SA Bucureşti (cu un capital social de 958.502 
mii lei), Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice - ICEMENERG-SA 
(cu un capital social de 10.566.080 mii lei) şi ICEMENERG-SERVICE - SA 
Bucureşti (cu un capital social de 4.930.000 mii lei). Capitalul social iniţial este 
deţinut integral de statul român ca acţionar unic, interesele acestuia fiind 
reprezentate de FPS. 

Prin compararea structurii-ţintă pe care conducerea RENEL o avea în 
vedere, cu un an în urmă, şi ceea ce s-a realizat până în prezent prin 
Hotărârea de Guvern prezentată mai devreme, putem trage câteva concluzii: 

 deocamdată nu s-a reuşit separarea activităţilor de producere, 
transport şi distribuţie a energiei electrice, cele trei activităţi rămânând 
în continuare în atribuţiile noii CONEL SA; totuşi primele semnale, că 
dezintegrarea pe verticală a companiei va surveni, rezultă şi din 
obligativitatea efectuării bilanţurilor contabile în mod separat pentru 
cele trei activităţi; 

 reorganizarea RENEL în forma actuală va duce la creşterea 
suprastructurii companiei; 

 statul este în continuare proprietar al companiei de electricitate, iar 
trecerea acesteia în proprietate privată depinde de strategia FPS în 
domeniu; 

 actuala împărţire a centralelor pe societăţi (separarea termocen-
tralelor de hidrocentrale) va duce la vânzarea mai rapidă a acţiunilor 
la Hidroelectrica SA având în vedere profitabilitatea mult mai ridicată 
a centralelor din componenţa acesteia; 

 întregul capital social al societăţii Termoelectrica SA este evaluat la 
ceva mai mult de 700 mil. $ SUA, sumă echivalentă cu cea necesară 
pentru finalizarea grupului II de la Cernavodă realizat în proporţie de 
50%; dacă este să ne referim la centralele hidroelectrice, acestea nu 
valorează mai mult de 200 mil. $ SUA. De fapt, întregul sistem 
energetic, exceptând partea nucleară este evaluat la cca. 1,8 mld. $ 
SUA. Cauza principală a valorii reduse a capitalului social este gradul 
ridicat de uzură fizică şi morală a instalaţiilor din dotarea SEN.  
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2. Cadrul legislativ 
Stabilirea unei pieţe interne a energiei electrice a fost reglementată prin 

Directiva semnată de miniştrii energiei din ţările membre ale UE, la 20 iunie 
1996, la Luxemburg. Crearea unei pieţe interne a energiei electrice este 
importantă mai ales pentru creşterea eficienţei producerii de energie electrică 
şi întărirea siguranţei în alimentare a UE. În acest mod, toţi consumatorii vor 
putea cumpăra energie în condiţii egale, evitându-se distorsionarea competiţiei 
în industriile utilizatoare. Crearea pieţei energiei electrice în Europa va favoriza 
interconectarea sistemelor energetice. 

În domeniul energiei electrice şi termice, Legea energiei are ca obiective 
principale: asigurarea posibilităţii de participare a sectorului privat şi a investi-
torilor străini; stimularea competiţiei, reglementarea elementelor cu caracter de 
monopol; asigurarea protecţiei consumatorilor de energie; protecţia mediului 
înconjurător etc.; iar dintre principalele prevederi menţionăm: înfiinţarea unei 
autorităţi competente (organism echidistant), cu atribuţii şi competenţe de 
reglementare a preţurilor, tarifelor şi taxelor, a elemetelor cu caracter de 
monopol şi de negociere a acordurilor de concesionare în cadrul sectorului; 
criterii şi condiţionări specifice pentru concesionarea instalaţiilor de energie 
electrică şi termică; principiile şi procedurile de stabilire a preţurilor, tarifelor şi 
taxelor pentru energie electrică şi termică etc.  

În domeniul nuclear, se poate afirma că România are reglementările 
armonizate cu cele din ţările ce fac parte din EURATOM, intrarea României în 
acest organism neridicând probleme deosebite de ordin legislativ. Astfel, 
România este membră cu drepturi depline a Grupului Furnizorilor Nucleari 
(“Clubul de la Londra”), a Comitetului Exportatorilor Nucleari (“Comitetul 
Zangger”). De asemenea, România aplică normele de securitate internaţională 
BSS- Basic Safety Standards editate de AIE etc. 

Viteza armonizării legislaţiei energetice din România cu cea din UE este 
determinată de viteza de ansamblu a reformei legislative din ţara noastră. Se 
poate estima că România este mai întârziată decât unele dintre ţările în 
tranziţie (Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovenia de exemplu) în procesul de 
armonizare a legislaţiei energetice. De altfel, unele dintre aceste ţări 
începuseră reforma înainte de 1989, având un avans în timp faţă de România. 
Pentru etapa viitoare, în cadrul procesului legislativ din ţara noastră în 
domeniul eneretic trebuie finalizate proiectele de legi aflate în prezent în stadiu 
de definitivare (Legea energiei, Proiectul de lege privind promovarea şi 
organizarea activităţilor în domeniul nuclear), precum şi să îmbunătăţească 
unele dintre reglementările emise în ultimii ani (de exemplu, regulamentele 
pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice). În România nu sunt în vigoare 
reglementări care să impună taxe asupra emisiilor de CO2, dar o serie de 
specialişti susţin introducerea lor şi în ţara noastră. În prezent numai cinci din 
ţările AIE (Norvegia, Finlanda, Olanda, Suedia şi Danemarca) au adoptat taxe 
pe CO2. 
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Ratificarea Tratatului Cartei energiei şi a Protocolului Cartei energiei 
privind eficienţa energetică şi aspectele legate de mediu s-a realizat prin 
promulgarea Legii nr. 14 din 3 februarie 1997. 

 

3. Probleme sociale 
În perspectiva anului 2005, la CONEL se prevede o reducere de 

personal de cca. 30 mii angajaţi prin externalizarea unor activităţi şi prin 
disponibilizări ca urmare a acţiunii de scoatere din funcţiune a unor obiective 
energetice. CONEL are în vedere stabilirea unui sistem de asistenţă financiară 
cu fonduri proprii pentru asigurarea conversiei profesionale şi asistenţă pentru 
găsirea de locuri de muncă în afara sectorului. 

 

4. Competitivitatea sectorului 
În anul 1995, ponderea VAB din ramura “energie electrică şi termică, 

gaze şi apă” în total industrie (11,6%) a fost devansată numai de ramura 
“alimentară, băuturi şi tutun” (22,9%). Se poate reţine, de asemenea, şi 
ponderea ridicată a ramurii în producţia industrială totală, care a înregistrat un 
nivel maxim în anul 1994, an în care economia românească a dat primele 
semne de reviriment.  

Semnificativ este raportul dintre VAB şi producţia industrială, indicator ce 
arată nivelul consumurilor intermediare şi, implicit, importanţa preţurilor materiilor 
prime (în principal combustibili) pentru ramura energetică. Valoarea acestui 
indicator este dependentă, în cea mai mare măsură, de specificul ramurii, dar şi 
de eficienţa consumurilor din cadrul acesteia. Ponderea ramurii în totalul 
consumurilor intermediare ale industriei este ridicată; aceasta a crescut de la 
13,3% în anul 1991 la 17% în anul 1992, scăzând apoi continuu până la 11,2% în 
anul 1995. În raport cu producţia, se manifestă deci o tendinţă oscilantă de 
creştere a eficienţei ramurii. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre ramura 
“extracţia şi prepararea cărbunelui” a cărei pondere în totalul consumurilor 
intermediare ale industriei este, datorită condiţiilor specifice, foarte redus: 1,2% în 
anul 1991, 1,7% în 1992, 2,0% în 1993, 2,2% în 1994 şi 1,8% în anul 1995. 
Totuşi se poate remarca o tendinţă evidentă de scădere a eficienţei ramurii, 
(excepţie făcând anul 1995), cauza fiind înrăutăţirea condiţiilor de exploatare a 
cărbunelui. 

Producţia şi distribuţia energiei a beneficiat de subvenţii importante de la 
buget, a căror pondere în totalul subvenţiilor pe produs a scăzut în timp de la 
aproape 50% în anul 1991, la ceva mai mult de 25% în anul 1993 (tabelul 2.3.1). 
Ea a continuat să scadă şi în anul 1994 ca urmare a creşterii proporţionale a 
ponderii subvenţiilor acordate producătorilor agricoli. Totuşi, în anul 1995, 
ponderea în total a subvenţiilor acordate acestei ramuri a sporit puţin faţă de anul 
precedent. În această perioadă a funcţionat sistemul de compensări acordate 
populaţiei pentru creşterea preţurilor energiei. De asemenea trebuie menţionat că 
în acest domeniu a funcţionat o politică deficitară de preţuri care a impus mereu 
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realinierea preţurilor energiei la cele mondiale. Aceste repetate “alinieri” au dus la 
tot atâtea liberalizări de preţuri în economie cu consecinţe inflaţioniste. În prezent 
se continuă subvenţionarea preţurilor energiei termice pentru consumatorii 
casnici. Aceste subvenţii se ridică în unele zone, la peste 40% din preţul energiei. 

 

Tabelul 2.3.1 - Structura subvenţiilor pe produs (%) 

INDUSTRIA 1991 1992 1993 1994 1995 

- Ind. extractivă 7.5 4.3 3.7   

- Ind. prod., transp., distrib. 
energiei electrice  

48.6 40.3 25.9 16.5 17.6 

Sursa: date preluate de la Comisia Naţională pentru Statistică. 
 

În conformitate cu “Memorandumul de înţelegere între România şi 
Comunitatea Economică Europeană” Guvernul României va trebui să “menţină 
o paritate aproximativă cu preţurile pieţei mondiale pentru ţiţei, energie 
electrică, cărbune şi lignit”. Necesitatea “alinierii” preţurilor energiei electrice şi 
termice la preţurile mondiale este stipulată şi în documentele misiunii Băncii 
Mondiale şi BERD care au examinat sectorul energetic din România în pe-
rioada 1991-1995. Comparativ cu preţurile promovate pe piaţa internaţională, 
nivelul actual al preţurilor din România se situează cu mult sub nivelurile 
înregistrate în majoritatea ţărilor europene. Deşi alinierea preţurilor energiei 
este adesea menţionată, în opinia noastră aceasta nu poate fi practic realizată 
din cel puţin două motive: 

a) între preţurile practicate pe plan mondial şi chiar între cele existente în 
ţările UE există diferenţe semnificative. Astfel preţurile medii ale electricităţii 
furnizate industriei variază între 185 $/MWh în Japonia şi 39 $/MWh în Suedia. 
În anul 1996, cele mai mari preţuri practicate în ţările europene se regăseau în 
Italia: 102 $/MWh; În ceea ce priveşte preţurile practicate pentru energia 
electrică destinată consumului casnic, acestea sunt cuprinse între 269 $/MWh 
în Japonia şi 94 $/MWh în Suedia. În Italia, preţurile practicate pentru 
consumul casnic se ridicau la 178 $/MWh, iar în Marea Britanie, la 127 $/MWh; 

b) fiecare sistem energetic naţional generează structuri şi niveluri diferite 
ale costurilor de producţie care trebuie să se reflecte în preţuri (sunt ţări care 
utilizează preponderent energia nucleară, iar altele, pe cea hidro; spre 
deosebire de celelalte ţări, sistemul energetic românesc foloseşte pe scară 
largă termoficarea cu toate consecinţele acesteia asupra randamentelor şi 
costurilor). 

Dată fiind situaţia economică a ţării în ultimii 8 ani au avut loc dese 
modificări ale tarifelor la energie. Astfel, faţă de nivelul de 9500 lei/MWh la 
15.11.1991, preţul mediu de livrare a energiei electrice este în prezent de 
403160 lei/MWh (11.05.1998). În termeni constanţi, evoluţia preţului 
electricităţii a înregistrat o scădere de la 52,7 $/MWh în noiembrie 1991, la o 
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valoare minimă de numai 26,87 $/MWh în luna iulie 1996. În prezent preţul 
mediu al energiei este de 48 $/MWh. 

În industria energiei electrice şi termice nu se poate vorbi de 
profitabilitate atât timp cât preţurile rămân sub control guvernamental. Se 
poate discuta însă despre competitivitatea industriei: preţurile actuale, mult mai 
reduse decât cele practicate pe plan mondial, acoperă costurile medii de 
producţie. Nu este mai puţin adevărat faptul că randamentele de conversie 
sunt mult mai scăzute la noi în ţară, iar pierderile în reţelele de transport şi 
distribuţie mai mari. De asemenea, în costurile de producţie nu sunt inter-
nalizate costurile provocate de poluarea mediului înconjurător. Va fi nevoie de 
fonduri de dezvoltare a sistemului energetic ce nu vor putea fi recuperate decât 
prin preţuri. Totuşi, până în momentul în care piaţa nu îşi va spune cuvântul şi 
în acest domeniu, putem considera industria energetică o industrie competitivă. 

2.4. Stadiul reformei economice în sectorul  
metalurgiei neferoase  

1. Gradul de restructurare şi privatizare 
În metalurgia neferoasă din 11 întreprinderi importante au fost 

privatizate: în proporţie de 100% BBG - ALUM S.A. Tulcea prin achiziţionarea 
de către firma BALLI BAHTIA GRUP METAL S.R.L. London a pachetului 
majoritar de acţiuni şi ELCARO Slatina - unde proprietarul pachetului majoritar 
de acţiuni a fost firma SIEMENS ce între timp a vândut aceste acţiuni firmei 
PIRELLI Italia; în proporţie de 60% CEPRAL SLATINA, prin transfer gratuit de 
acţiuni; ALRO Slatina unde 10,5% din acţiuni sunt deţinute de CONEF S.A. 
Bucureşti, 54,73% FPS şi 34,77% angajaţi; în proporţie de 49% prin transfer 
gratuit de acţiuni ALRO-ORADEA, AMPELUM Zlatna, LAROMET Bucureşti, 
SOMETRA-Copşa Mică, ROMPLUMB Firiza şi NEFERAL Bucureşti; 
sectoarele de prelucrare a cuprului nu au fost privatizate fiind considerate 
strategice. Întreprinderile din acest domeniu se estimează a fi controlate de 
către stat prin menţinerea pachetului majoritar de acţiuni. 
Societăţile comerciale din cadrul industriei metalurgice sunt în general de talie 
mare, ceea ce a impus adoptarea unor metode şi tehnici specifice de privatizare: 

 licitaţie publică (pe baza unor studii de fezabilitate şi evaluare riguros 
elaborate) care reprezintă cea mai indicată metodă de privatizare 
pentru întreprinderile de talie mare, metodă neaplicată încă în 
metalurgia românească; 

 P.A.S.
1
 metodă specifică pentru economiile în tranziţie, folosită 

frecvent până în anul 1997, în special pentru cumpărarea de pachete 
mici de acţiuni la întreprinderile la care a început procesul de 
privatizare, mai ales prin metoda MEBO; 

                                                           
1
 PAS - programul acţiunilor salariaţilor. 
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 vânzarea de active pentru redresare şi restructurare tehnologică în 
scopul privatizării totale a marilor combinate metalurgice, metodă ce 
se prevede a fi folosită în cazul combinatului SIDERCA - Călăraşi; 

 privatizarea indirectă, prin adiţie de capital privat în scopul majorării 
capitalului social al întreprinderii. 

 vânzarea de acţiuni cu păstrarea de către stat a unei părţi din 
capitalul social, metodă preconizată pentru privatizarea SIDEX - 
Galaţi. 

 

2. Probleme sociale 
În perioada 1990-1994, sub incidenţa proceselor de restructurare şi 

modernizare din industria metalurgiei neferoase, s-a înregistrat o tendinţă de 
diminuare a numărului de personal, astfel încât în anul 1997, în această ramură 
îşi desfăşoară activitatea aproape 18 mii de persoane. Această cifră reprezintă 
aproximativ 75% din personalul angajat în 1989. Concomitent cu scăderea 
numărului de angajaţi s-a manifestat, paradoxal, şi o scădere a productivităţii 
muncii ca urmare a reducerii gradului de utilizare a capacităţilor de producţie şi a 
micşorării săptămânii de lucru. 

Ca şi în siderurgie, reducerea numărului de personal, ca urmare a 
restructurării, a creat şi va crea probleme deosebite, cum ar fi: 

 lipsa posibilităţii de redistribuire a personalului muncitor, disponibilizat 
din cauza pregătirii profesionale specifice necomplementare cu alte 
activităţi mai ales pentru muncitorii ce au depăşit vârsta de 45 de ani; 

 existenţa unor dotări urbane care au contribuit la stabilizarea 
populaţiei în zonele unde sunt amplasate combinatele metalurgice; de 
menţionat este faptul că singurele surse de venituri ale familiilor sala-
riaţilor din aceste zone sunt cele provenite din industria metalurgiei 
neferoase; 

 închiderea sau restructurarea şi reorientarea producţiei din acest 
sector va afecta grav industria extractivă de metale neferoase ca şi 
industriile prelucrătoare a acestor metale, cum ar fi cele electro-
tehnică, constructoare de maşini etc. 

Atât în siderurgie cât şi în metalurgia neferoasă închiderea capacităţilor 
de producţie nerentabile şi disponibilizările făcute în urma restructurării 
întreprinderilor vor duce la şomaj. Lipsa programelor de asistenţă socială sau 
neaplicarea acestora a determinat apariţia unor întregi zone populate lipsite de 
posibilităţi de subzistenţă

1
. 

Adoptarea legii cu privire la zonele defavorizate nu a adus nici o 
îmbunătăţire a situaţiei, deoarece absenţa normelor metodologice de aplicare, 

                                                           
1
 În anul 1997, grupul uzinelor Ciocanul Nădrag, după 155 de ani de activitate este 
declarat în stare de faliment urmând a fi lichidat. Astfel, 70% din locuitorii 
comunei devin şomeri. 
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lipsa de organizare şi preocuparea scăzută a factorilor responsabili locali o fac 
inoperantă. Mai mult chiar, ineficienţa în aplicarea ei a dus la pierderea unor 
importante fonduri internaţionale de asistenţă socială. 

 
3. Gradul de competitivitate a produselor metalurgice 
Industria aluminiului şi a metalelor neferoase grele, în general, este 

puternic afectată de preţul de vânzare a acestor metale pe pieţele interna-
ţionale. 

În general, produsele metalurgiei neferoase se încadrează din punct de 
vedere calitativ în standardele de calitate ale U.E. Din punct de vedere al 
competitivităţii pe piaţa externă însă, doar aluminiul corespunde cerinţelor 
acesteia. Metalele neferoase grele sunt mai scumpe datorită: 

 folosirii unor tehnologii de fabricaţie învechite şi neperformante; 

 folosirii unor materii prime de slabă calitate provenite din producţia 
internă; 

 nerespectării disciplinei tehnologice, lucru ce duce la sporirea 
consumurilor de materii prime şi energie. 

Aceste neajunsuri sporesc costurile de producţie şi, implicit, preţurile 
produselor metalurgice, făcându-le necompetitive pe plan extern. 

În cadrul industriei aluminiului se apreciază că, cererea de alumină, alu-
miniu şi aliaje de aluminiu, ca şi de laminate, va avea o evoluţie crescătoare, 
similară cu cea prevăzută pe plan mondial. Armonizarea industriei aluminiului 
din România la cerinţele pieţei interne şi internaţionale trebuie făcută prin: 

 continuarea acţiunilor de modernizare a cuvelor de electroliză la SC 
ALRO S.A. Slatina prin aceasta realizându-se scăderea consumurilor 
energetice, reducerea poluării mediului înconjurător, precum şi 
creşterea randamentului de extracţie a aluminiului din alumină; 

 introducerea posibilităţii achiziţionării energiei electrice an-gro la 
preţuri preferenţiale, acest lucru fiind practicat în ţările mari 
producătoare de aluminiu; 

 reducerea costurilor de producţie şi apropierea acestora de cele 
realizate de marii producători mondiali, mai ales prin reducerea 
cheltuielilor generate de unele activităţi conexe; 

 armonizarea permanentă a producţiei în concordanţă cu cererea de 
metal de pe pieţele internă şi internaţională. 

În general, pentru eficientizarea şi rentabilizarea industriei producătoare 
de metale neferoase, este necesară retehnologizarea şi privatizarea acesteia, 
implicarea pe cât posibil şi în activităţile din amonte şi aval, stabilindu-se 
legături strânse între producătorii de metal şi utilizatorii acestuia. Pe plan 
mondial, se observă o tendinţă de integrare a producţiei de metale neferoase 
urmărindu-se eficientizarea întregului proces de producţie, începând cu 
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extragerea minereurilor şi sfârşind cu comercializarea metalului într-un stadiu 
cât mai avansat de prelucrare. 

În linii generale, în anul 1996 metalurgia a fost considerată un sector 
situat la limita profitabilităţii (tabelele 2.4.1 şi 2.4.2). Evoluţiile ulterioare ale 
situaţiei internaţionale au provocat convulsii pe pieţele mondiale ale metalului, 
cu urmări directe şi asupra metalurgiei din ţara noastră

1
. 

 

Tabelul 2.4.1 - Sectoare situate la limita profitabilităţii 
în anul 1996 

Nr. 
crt. 

 
Industria 

Profit brut/ 
cifra de 

afaceri (%) 

Nr.întreprinderi/total 
întreprinderi (%) 

Nr.mediu 
de salariaţi 

1. - chimică şi a fibrelor 
sintetice şi artificiale 

1,68 0,312 118,87 

2. - metalurgică 1,44 0,125 393,95 

3. - mijloacelor de transport 0,75 0,122 375,00 

Sursa: Dan Voiculescu, Cezar Mereuţă, Analiza de competitivitate a industriei 
româneşti, Ed. Academiei Române, 1998. 

 

 

Tabelul 2.4.2 - Profitabilitatea sectorului metalurgic 

Nr. 
crt. 

Industria 
Profit brut/ cifra de 

afaceri (%) 
Nr.întreprinderi/ 

total întreprinderi (%) 
Nr.mediu de 

salariaţi 

1. Metalurgia 0,125 1,44 393,95 

Sursa: Dan Voiculescu, Cezar Mereuţă, Analiza de competitivitate a industriei 
româneşti, Ed. Academiei Române, 1998. 

 
Metalurgia neferoasă, în general, se află într-o situaţie dificilă, fiind 

neatractivă pentru privatizare datorită: dimensiunilor mari ale societăţilor 
comerciale; consumurilor energetice mari; gradului mare de poluare rezultat în 
urma proceselor de producţie. Se disting, însă, două excepţii, astfel: 
întreprinderile de producere şi prelucrare a aluminiului s-au dovedit deosebit de 
atractive fiind, de altfel, singurele privatizate sau în curs de privatizare în acest 

                                                           
1
 Astfel, în luna iunie 1998, SIDEX - Galaţi avea un profit de 739 mld.lei; în iulie a 
scăzut la 663 mld.lei, iar în august la 650 mld.lei. Producţia de fontă a scăzut cu 
25% ajungând la 9800-10200 tone pe zi faţă de 12500 tone pe zi. Acest lucru a 
fost influenţat şi de exportul masiv de fier vechi, fapt care a provocat creşterea 
preţului acestei materii prime pe piaţa internă, implicit a costului de producţie a 
fontei. Producţia de cocs a scăzut de la 207 mii tone pe lună la 190 mii tone. 
Producţia de oţel s-a redus la 362 mii tone de la 392 mii tone propuse, iar cea de 
laminate a ajuns la 210 mii tone faţă de 275 mii tone. Această situaţie se 
datorează crizei financiare din Asia precum şi situaţiei economice create în ultima 
perioadă în Rusia. 
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sector; întreprinderile de producere şi prelucrare a cuprului intră în sfera 
interesului strategic naţional, procesul de obţinere a acestui metal fiind comun 
cu cel al obţinerii metalelor preţioase (aur, argint, etc.). 

De aceea, se poate observa, tendinţa de restrângere a activităţii de 
obţinere a celorlalte metale neferoase (staniu, plumb, zinc), revigorarea 
acestor activităţi depinzând de variaţia preţului acestor metale pe plan mondial 
şi, implicit, de interesul investitorilor autohtoni sau străini pentru aceste procese 
industriale. 

2.5. Stadiul reformei economice în sectorul siderurgic 

1. Gradul de restructurare şi privatizare 
Dintr-un număr de 19 întreprinderi importante, din acest sector, au fost 

privatizate Laminorul Focşani şi OŢEL INOX Târgovişte. După cum se poate 
observa, gradul de privatizare este deosebit de redus. De asemenea, se poate 
constata că cele două întreprinderi privatizate au ca rezultat al procesului de 
producţie produse finite cu o valoare adăugată mare, fapt ce a constituit un atu 
în favoarea privatizării lor. 

Marea majoritate a întreprinderilor metalurgice au un capital social mare 
şi au acumulat datorii uriaşe, iar producţia în cele mai multe cazuri nu este 
adaptată cerinţelor pieţei. Această stare de fapt s-a concretizat printr-o lipsă de 
atractivitate din partea investitorilor interni sau externi. 

În metalurgia românească existenţa supracapacităţilor a făcut necesară 
concentrarea producţiei pe capacităţile cele mai performante, astfel încât 
gradul de utilizare să crească la 75-80%, limite peste care consumurile 
specifice şi productivitatea tind către valori pozitive. 

În ultima perioadă s-a manifestat tendinţa de concentrare a producţiei de 
oţel spre societăţile care deţin tehnologii performante şi, îndeosebi, spre 
SIDEX - Galaţi, a cărui pondere în totalul producţiei a crescut de la 57% în 
1989, la aproape 70% în anul 1996. 

Evoluţia structurii tehnologice de elaborare a oţelului şi a turnării con-
tinue poate fi considerată a fi pozitivă. Această structură a fost însă obţinută, în 
principal, prin închiderea unor capacităţi de producţie în cuptoare Siemens-
Martin şi mai puţin prin realizarea unor investiţii. În aceste condiţii, ponderea 
turnării continue a crescut de la 36,7% în anul 1989 la 51,5% în anul 1996 din 
producţia totală de oţel. Extinderea turnării continue şi renunţarea la elaborarea 
oţelului în cuptoare Siemens-Martin vor duce, de asemenea, la restrângerea 
semnificativă a capacităţilor de laminare pentru profile grele şi semifabricate. 

Elaborarea unei strategii de restructurare şi privatizare a industriei 
metalurgice devine obligatorie în dorinţa de eficientizare a acestui sector, de o 
importanţă deosebită pentru România. Astfel, în elaborarea acestei strategii 
trebuie să fie urmărite priorităţi cum ar fi: posibilitatea privatizării rapide a unor 
societăţi comerciale; perspectivele pieţei interne şi externe de produse 



 

 

229 

metalurgice în condiţiile desfiinţării, în anul 2002, a barierelor vamale, conform 
acordurilor de integrare europeană. 

În cazul marilor combinate metalurgice, procesul de privatizare poate avea 
loc în mai multe etape. Astfel, activităţile conexe, cum ar fi transportul, întreţinerea 
utilajelor, efectuarea unor servicii de întreţinere etc., pot fi desprinse de procesul 
de prelucrare matalurgică propriu-zisă, putând fi privatizate mult mai uşor. Astfel, 
noile societăţi create se pot adapta mai simplu unei pieţe a serviciilor din zonă 
sau chiar la nivel naţional, creându-se astfel o concurenţă benefică. Un exemplu îl 
constituie Combinatul Siderurgic din Galaţi din care, în acest an, se vor desprinde 
patru sectoare ce se vor transforma în societăţi comerciale autonome: 
SALVOBID S.A. (pază şi pompieri), SEREDILE S.A. (atelier edile, seră flori, croi-
torie, curăţătorie), DUNOSI S.A. (hotel SIDEX, complexul Gârboavele şi 
Ţigăneşti) şi ALIMSERV S.A. (cantine, gospodărie anexă), urmând ca în anii 
următori şi alte sectoare, ce au ca obiect activităţi legate de procesul de 
producţie, să devină societăţi comerciale. 

Procesul de privatizare trebuie accelerat, acest lucru având efecte 
benefice atât asupra recapitalizării întreprinderilor cât şi asupra structurii 
productive a acestora. Privatizarea nu poate fi o reuşită decât în cazul agreării 
unor parteneri viabili ce pot deschide pieţe noi pentru produsele siderurgice 
româneşti şi au capacitatea financiară de a relansa producţia întreprinderilor 
achiziţionate. 

Astfel, pentru SIDERCA Călăraşi şi-au exprimat intenţia de achiziţionare 
a pachetului majoritar de acţiuni IPSAT India şi VOEST ALPINE din Austria, 
producători cu mare pondere pe piaţa mondială a produselor siderurgice, însă 
lipsa de decizie a FPS a făcut ca finalizarea privatizării să întârzie. 

 

2. Probleme sociale 
În industria siderurgică există un număr ridicat de personal, aproximativ 

142 mii salariaţi în anul 1996. O parte dintre aceştia dispun de o pregătire 
profesională specifică, necomplementară cu alte meserii sau activităţi.  

În cadrul fiecărei societăţi, aproximativ 50% din personal lucrează efectiv 
în fluxul tehnologic, restul fiind angajaţi în activităţi auxiliare cum ar fi 
întreţinerea şi transportul. În siderurgie, aproape 90% din personal lucrează în 
condiţii grele şi foarte grele de muncă. Ponderea populaţiei ocupate în activităţi 
legate de combinatele siderurgice în oraşele de reşedinţă a acestora variază 
între 31,5% la Oţelu Roşu şi 12% la Galaţi. 

De asemenea, întâlnim localităţi dependente, aproape în exclusivitate, 
de activităţile metalurgice (tabelul 2.5.1), ce vor suporta greu consecinţele 
restructurării şi privatizării, mai ales din punct de vedere al fenomenului de 
sărăcie, ca rezultat al creşterii numărului de şomeri. 
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Tabelul 2.5.1 - Localităţi monosectoriale ale industriei prelucrătoare 

 

Nr.crt. Localitatea Judeţul 
Sectorul industriei 

prelucrătoare 

1. Becleanu Bistriţa-Năsăud metalurgie 

2. Oţelu Roşu Caraş-Severin metalurgie 

3. Nădrag Caraş-Severin metalurgie 

4. Câmpia Turzii Cluj metalurgie 

5. Hunedoara Hunedoara metalurgie 

6. Călan Hunedoara metalurgie 

7. Zimnicea Teleorman metalurgie 

8. Zalău Cluj metalurgie 

Sursa: date preluate de la MIC, 1998. 

 
3. Cadrul legislativ 
Legislaţia în vigoare permite desfăşurarea restructurării şi privatizării în 

general. Dificultăţile acestui proces, în domeniul metalurgiei sunt generate de 
lipsa de performanţă a întreprinderilor şi mai ales de dimensiunile relativ mari 
ale acestora. 

Procesul de producţie este susţinut, în general, de o legislaţie corespun-
zătoare, dar foarte permisivă în domeniul protecţiei mediului, făcând posibilă 
funcţionarea unor combinate puternic energofage şi poluante. De aceea se 
impune adaptarea legislaţiei interne cu cea a U.E. mai ales în acest domeniu. 

Este necesară completarea legislaţiei cu legi ce reglementează utilizarea 
corectă şi valorificarea cu maximă prudenţă şi eficacitate a deşeurilor în gene-
ral, şi mai ales a celor neferoase, în scopul garantării securităţii industriale, prin 
puritatea metalului asigurându-se protecţia consumatorului şi a mediului. De 
asemenea, pentru susţinerea metalurgiei neferoase se impun corelări 
legislative ale sectorului cu legea minelor şi legea energiei electrice. 

 
4. Gradul de competitivitate a produselor siderurgice 
Gradul de competitivitate a produselor siderurgice este influenţat de trei 

criterii: ponderea produselor cu valoare adăugată mare; consumurile materiale şi 
energetice; costurile de producţie şi preţurile. 

În general, majoritatea combinatelor siderurgice au fost create pentru 
realizarea unor produse cu valoare adăugată mare, dar producţia acestora a 
scăzut de la 2251 mii tone în 1989 la 790 mii tone în anul 1997. 

De asemenea, siderurgia internă este caracterizată prin consumuri 
materiale şi energetice peste valorile realizate de marii producători mondiali, 
acest lucru reflectându-se şi în costurile de producţie. Aceste consumuri sunt 
influenţate de: 

 structura tehnologică de elaborare a oţelului şi ponderea redusă a 
turnării continue; 
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 gradul redus de utilizare a capacităţilor de producţie; 

 performanţele tehnologice scăzute ale utilajelor; 

 calitatea slabă a materiei prime. 
În comparaţie cu preţurile de pe piaţa internaţională, preţurile pentru 

majoritatea produselor româneşti sunt mai mari. În aceste condiţii, întreprin-
derile siderurgice au crescut preţurile la produsele comercializate pe piaţa 
internă, ieftinindu-le artificial pe cele pentru export. De asemenea, producţia 
actuală este orientată spre produse cu valoare adăugată mică exportându-se 
produse plate şi lungi laminate la cald. 

Situaţia actuată a fost favorizată şi de un management defectuos ce a 
tolerat crearea unor mari stocuri şi realizarea unei productivităţi scăzute a 
muncii. 

În această situaţie, pentru eficientizarea siderurgiei româneşti, se impune 
luarea următoarelor măsuri: 

 adaptarea permanentă a capacităţilor de producţie la cerinţele pieţei 
interne şi externe; 

 modernizarea capacităţilor de producţie viabile, generalizarea turnării 
continue şi alinierea calităţii produselor la standardele internaţionale; 

 reducerea consumurilor de materii prime şi energie, precum şi 
reducerea poluării mediului ambiant; 

 creşterea ponderii exportului produselor cu un grad înalt de prelu-
crare. 

Cererea mondială pentru produsele metalurgice nu va cunoaşte un ritm 
înalt de creştere în următorii ani, având în vedere crizele financiare de pe 
pieţele asiatice ce reprezentau puternice puncte de desfacere pentru produsele 
metalurgice româneşti. În plus, puternica criză financiară din Rusia, care a 
antrenat şi celelalte state ex-sovietice, va duce la apariţia pe piaţa internă 
românească a produselor metalurgice ale marilor producători mondiali ce caută 
dezvoltarea pieţelor din estul Europei. 

De aceea, trebuie gândite strategii pe termen lung de eficientizare ale 
întreprinderilor din acest sector, care sunt majoritar în proprietatea statului, 
strategii care să includă procese de privatizare rapidă, cu impunerea unor 
clauze contractuale prin care să poată fi urmăriţi indicatorii de eficienţă ai 
firmelor respective (o soluţie ar putea fi păstrarea unui pachet de acţiuni pe o 
perioadă limitată de timp). Scopul final este ca aceste ramuri să ajungă în 
situaţia de a fi competitive prin ele însele, pentru a rezista fără ajutorul bugetar, 
într-un regim concurenţial mondial. 



 

 

232 

2.6. Evoluţia reformei economice în industria cimentului şi a 
materialelor de construcţii 

Valorificând tradiţia din domeniul materialelor pentru construcţii în 
industria de lianţi minerali pentru construcţii

1
 se utilizează materiile prime 

minerale naturale disponibile pe teritoriul ţării în cantităţi suficiente (calcar, 
gips, marnă, argilă), folosind totodată materiale reciclabile din alte industrii 
(zgură de furnal, cocs de petrol, cenuşă de pirită etc.), atât pentru realizarea 
produselor, cât şi pentru procesele termice. 

În România, în anul 1997, aproximativ 1,3% din producţia industrială 
(anexa 3) a fost realizată de acest sector. 

Excedentul existent este destinat pieţei externe, exportul de ciment fiind 
un factor favorizant al dezvoltării sectorului. 

Dintre măsurile impuse pentru realizarea obiectivelor de restructurare a 
industriei de lianţi minerali pentru construcţii, s-a reuşit, până în anul 1998, 
privatizarea întregii ramuri (tabelul nr.2.6.1). 

Capacitatea de producţie (anexa 4) în industria cimentului este de 17325 
mii tone/an (prin renunţarea la procedeul umed de fabricaţie la Romcif S.A. 
Fieni şi Lafarge-Romcim S.A., sucursala Medgidia între anii 1990-1992). 

Gradul de utilizare a acestei capacităţi de producţie a scăzut de la 72,4% 
în anul 1989 la 42,1% în anul 1997, îndeosebi datorită reducerii cererii interne, 
ceea ce a determinat creşterea costurilor de producţie a cimentului. 

 

Tabelul 2.6.1 - Situaţia privatizării industriei cimentului 

Denumirea societăţii 
Numele proprietarilor ce deţin 
pachetul majoritar de acţiuni 

Procent de 
acţiuni deţinut 

Casial SA Deva Laselsberger, Austria 51 

Cimentul SA Turda Holderbank, Elveţia 51 

Cimus SA Câmpulung Salariaţii societăţii (metoda MEBO) 100 

Cirom S.A. Bucureşti Lafarge, Franţa 51 

Romcif S.A. Fieni Tagrimpex, România 33 

Moldocim S.A. Bicaz Heidelberger Zement AG., 
Germania 

51 

Temelia Braşov Investitori români 100 

Sursa: baza de date ERN.PE - I.E.I. 
 

În ceea ce priveşte comerţul exterior realizat, exportul de ciment a 
crescut în anul 1997 peste previziunile specialiştilor din Ministerul Industriei şi 
Comerţului (2600 mii tone), fiind de 3014 mii tone (46% din producţie, o 
creştere cu 657 mii tone faţă de anul 1989). 

                                                           
1
 Vezi lucrarea Modificări structurale ale industriei de prelucrare primară în 
perspectiva integrării UE, apărut în: Studii şi cercetări economice, CIDE, nr.5-6-
7/1998. 



 

 

233 

În anul 1997, soldul pozitiv al balanţei comerciale din această ramură 
evidenţiază că exportul de ciment acoperă importurile de energie necesară 
pentru susţinerea producţiei. Cu toate acestea, practic, preţurile la export nu 
acoperă costurile de producţie (cimentul înregistrează un preţ mai ridicat pe 
piaţa internă, ceea ce susţine diferenţa de costuri ale cimentului pentru export, 
însă această politică este frecvent folosită şi în alte ţări). Cu toate aceste 
inconveniente, activitatea de export are următoarele avantaje: 

 menţinerea segmentelor de piaţă ocupată în competiţia internaţională; 

 utilizarea la un grad mai înalt a capacităţilor de producţie, ceea ce va 
avea un efect benefic asupra costurilor de producţie; 

 evitarea problemelor sociale în zonele monoindustriale, unde nu 
există o altă alternativă de ocupare a forţei de muncă. 

După privatizarea acestei industrii, rezultatele primelor luni ale anului 
1998 evidenţiază că noii proprietari au găsit unele căi de reducere a pierderilor 
din activitatea de export, fără a se înregistra scăderi ale livrărilor pe piaţa 
autohtonă, în principal prin creşterea preţurilor cimentului la export datorită 
identificării unor pieţe noi de desfacere. 

Cifra de afaceri a societăţilor din industria de lianţi minerali pentru 
construcţii a fost cu cca.30% mai mare în primul semestru al anului 1998 faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 1997 (tabelul nr.2.6.2.). Lafarge-Cirom a 
înregistrat cea mai mare creştere, de aproximativ 97 mld. lei (în primul 
trimestru al anului 1998 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent), urmată 
de Casial Deva, de aprox. 57 mld. lei, Romcif Fieni, de 47 mld. lei, iar Cimentul 
Turda şi Moldocim Bicaz cu câte 20 mld. lei. 

În ceea ce priveşte profitul brut, s-a înregistrat o creştere de cca. 100% 
în semestrul I al anului 1998 faţă de semestrul I al lui 1997, de 164,4 mld. lei, 
profit la care Cimentul Turda şi Moldocim Bicaz nu au contribuit. 

Numărul de salariaţi înregistrat până la sfârşitul lunii iulie 1998, în 
societăţile din industria lianţilor pentru construcţii, era de 17358, cu 892 mai 
puţin decât în semestrul I 1997. Procesul de diminuare a numărului de salariaţi 
are loc prin trecerea unor salariaţi în rândul pensionarilor, însă se va accelera 
prin programe de reorientare profesională şi prin apariţia unor activităţi noi. 

Productivitatea muncii a fost de peste 67 mil. lei pe salariat, cele mai 
mari valori fiind înregistrate de Societatea Cimus Câmpulung (117,07 
mil.lei/salariat) şi Casial Deva 87,12 mil. lei/salariat). Este important de 
specificat că în România productivitatea muncii este de 5-7 ori mai mică faţă 
de cea realizată în ţări dezvoltate cum ar fi Japonia şi Franţa. În aceste ţări, 
însă, unele activităţi (exploatarea carierelor de materii prime, reparaţiile şi 
întreţinerea utilajelor etc.) se efectuează de către firme specializate, al căror 
personal nu este inclus în calculul productivităţii muncii din această industrie. 
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Tabelul 2.6.2 - Rezultatele financiare pe semestrul I 1998 ale societăţilor 
producătoare de ciment 

Denumirea 
societăţii 

comerciale 

Cifra de 
afaceri 
(mil.lei) 

Capital 
social 

(mil.lei) 

Profit brut 
(mil.lei) 

Număr 
total 

salariaţi 

Salariul 
mediu 

brut (lei) 

Productivitatea 
muncii 

(mil.lei/salariat) 

Lafarge-
Romcim 

552553 389814 112563 7527 1606824 73409 

Cimus 
Câmpulung 

136272 50520 28578 1164 1403000 117072 

Moldocim 
Bicaz 

110648 186096  2595 1149677 42639 

Romcif Fieni 159705 76811 1059 2740 1453426 58286 

Casial Deva 124415 72225 7275 1428 1632142 87125 

Cimentul 
Turda 

69055 49286  1628 1058201 42417 

Temelia 
Braşov 

20293 7338 2671 276 654357 73525 

Sursa: baza de date a ERN.PE-IEI. 

 

Printre obiectivele noilor proprietari ai societăţilor din industria lianţilor 
pentru construcţii se numără modernizarea tehnologiilor şi utilajelor, protecţia 
mediului înconjurător, protecţia socială, pentru perioada 1998-2005, având în 
vedere transformarea industriei româneşti de ciment într-o industrie 
comparabilă cu cea din ţările dezvoltate. 

Dintre măsurile concrete pentru realizarea acestui scop, se numără: 

 reducerea caracterului energointensiv al industriei cimentului, în 
structura costului de producţie al cimentului, cheltuielile pentru com-
bustibil şi energie ridicându-se în prezent la cca.44-58% (consumurile 
specifice de combustibil sunt, în medie, cu 10-13% mai mari decât 
cele ale instalaţiilor similare din ţările dezvoltate); 

 trecerea la utilizarea de combustibili alternativi prin conversia de pe 
combustibili gazoşi şi lichizi (cu putere calorică mică) pe combustibili 
solizi şi deşeuri combustibile; 

 modernizarea şi perfecţionarea tehnologiilor, utilajelor şi instalaţiilor 
pe întregul flux de fabricare a cimentului; 

 utilizarea informatizării şi controlului automat al proceselor de 
fabricaţie şi a calităţii produselor; 

 creşterea eficienţei instalaţiilor de protecţie a mediului în scopul 
reducerii treptate a noxelor la nivelul celor europene; 

 diversificarea gamei sortimentale şi creşterea calităţii produselor. 
Se estimează că, în perioada 1997-2005, efortul investiţional necesar 

pentru susţinerea programului de restructurare a industriei de lianţi minerali 
pentru construcţii se ridică la aprox. 400 mil. dolari. Provenienţa acestor surse va 
diferi de la o societate la alta. Astfel, pe lângă sursele proprii, în care o pondere 
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importantă va reveni celor privatizate (returnări în proporţii de 60% din sumele 
încasate), un rol însemnat vor avea sumele investite de noii proprietari prin 
obligaţiile lor contractuale. La societăţile privatizate prin metoda MEBO sursele 
ar putea proveni, în principal, din atragerea de credite interne şi externe. 

Până în anul 2000 cele 400 mil. dolari vor fi destinate, în proporţie de 
50%, după cum urmează: 175 mil. dolari pentru investiţii de modernizare şi 
retehnologizare şi 25 mil. dolari pentru dotarea cu utilaje şi amenajări necesare 
în vederea protecţiei mediului. 

În cadrul societăţilor comerciale aparţinând Organizaţiei Patronale 
CIROM, valoarea lucrărilor de investiţii, în prima jumătate a acestui an, a fost 
de 207 mld. lei, din care 157,5 mld. lei pentru dezvoltare, 16,7 mld. lei pentru 
protecţia mediului, 16,1 mld. lei pentru modernizare şi retehnologizare şi 16,7 
mld. lei pentru protecţia socială. La societatea Lafarge-Cirom aceste investiţii 
au totalizat 170,107 mld. lei; la Romcif Fieni, 12,9 mld. lei; la Cimentul Turda, 
cca. 3,5 mld. lei etc. 

Se apreciază că, pentru asigurarea competitivităţii pe piaţa mondială a 
industriei cimentului, se impune cu prioritate realizarea lucrărilor de moder-
nizare şi retehnologizare, în scopul reducerii consumurilor de combustibili şi 
energie, precum şi creşterea productivităţii muncii şi a calităţii produselor. 
Trebuie subliniat faptul că, în condiţiile în care producţia de lianţi minerali se 
află în strânsă legătură cu activitatea de investiţii în construcţii, industria cimen-
tului va urma cel mai probabil un trend similar celui din sectorul construcţii. 

2.7. Stadiul reformei economice în sectoarele prelucrării primare 
a resurselor regenerabile 

Industria românească de prelucrare a resurselor regenerabile continuă 
să fie o speranţă pentru relansarea economiei, cotată fiind ca generatoare 
rapidă de profit, cu o circulaţie a banilor extrem de dinamică, datorită fluxului 
de fabricaţie scurt şi fără complicaţii. Această industrie nu este nici energo-
intensivă, nici generatoare de mari pierderi. 

 
1. Stadiul privatizării 
Până la 1 ianuarie 1997, pe ansamblul economiei, au fost privatizate 

1388 societăţi comerciale cu un capital social aferent acţiunilor vândute de 
2008 mld. lei, în care lucrează peste 282 mii salariaţi. 
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Tabelul 2.7.1 - Distribuţia privatizărilor pe principalele sectoare de 
prelucrare a resurselor regenerabile 

Industria Perioada 
Nr. societăţi 
comerciale 

Capital social 
- mii lei - 

Nr. salariaţi 
- mii - 

*confecţii 1992-1996 140 339,1 139,2 

-textile  1996 52 105,9 43,4 

*lemn, celuloză, 1992-1996 88 317,5 76,2 

hârtie  1996 46 201,1  45,6 

 

A. Prelucrarea lemnului  
* Prelucrarea primară a lemnului. Sectorul a fost considerabil restruc-

turat, în special exploatarea lemnului şi obţinerea de produse stratificate, prin 
închiderea a peste 100 de unităţi. Jumătate din capacitatea de producţie se 
află în proprietate privată, dar există încă un număr mare de regii autonome. 
Datorită reducerii volumului de masă lemnoasă, gradul de utilizare a 
capacităţilor de producţie este redus în special la obţinerea de produse 
stratificate. Cu toate acestea, profitabilitatea este peste 5-10% chiar în 
condiţiile preţurilor reduse. Firmele modernizate, de mici dimensiuni, ce produc 
în special stratificate, sunt rentabile, dar se impune efectuarea de investiţii 
străine la cele mai puţin moderne. Dintre acţiunile întreprinse în acest sens 
amintim: s-a realizat modernizarea instalaţiei de uscat cherestea la S.C. 
FOREX S.A. Suceava, modernizarea liniei de fabricaţie a hârtiei de ziar la S.C. 
Letea S.A. Bacău, dotări cu utilaje specializate pentru exploatarea masei 
lemnoase la S.C. BRAFOR S.A. Braşov etc. Forţa de muncă este bine 
pregătită, iar produsele din lemn sunt competitive cu produsele similare de pe 
piaţa străină, utilizate în producţia de mobilă a ţărilor membre UE şi cu produse 
cu alte utilizări pentru ţările din est. Principalele obstacole în dezvoltarea 
acestui sector sunt reprezentate de livrările limitate de lemn din ţară şi de 
rămânerea în urmă în ceea ce priveşte gradul de modernizare a producţiei de 
stratificate. Indicele avantajului comparativ în 1995 în comerţul cu produse din 
lemn cu UE a fost de 3,5, sectorul participând cu 3,5% la exporturi. 

* Sectorul producţiei de mobilier din România este unul dintre cele mai 
importante, dezvoltarea acestuia făcându-se prin resurse proprii, fără subvenţii 
din partea statului. 

Industria mobilei a fost restructurată creându-se 150 firme private mici 
prin descentralizarea a 48 mari unităţi de producţie. În plus, au fost înfiinţate 
2500 noi firme private mici, unele prin atragere de investiţii străine. Trei pătrimi 
din capacitatea de producţie se află în sectorul privat, iar restul se află în 
proprietate mixtă, cu perspective de privatizare. Există un grad ridicat de 
utilizare a capacităţii de producţie.  

Dintre privatizările mai semnificative realizate în acest sector, în cursul 
anului 1996, exemplificăm: S.C. Carpatina S.A. Suceava, S.C. Samus Dej, 
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S.C. Sargeţia Forest S.A. Deva, S.C. Moldomobila S.A. Iaşi etc. Industria 
lemnului (inclusiv mobila) este privatizată în proporţie de 70%. 

Pe piaţa externă, principalul concurent este Italia al cărui succes constă 
în preţurile extrem de competitive obţinute prin cooperarea unităţilor puternic 
descentralizate (ateliere de lucru) dotate cu tehnica avansată şi organizarea 
corespunzătoare a consorţiilor de export, ceea ce determină obţinerea de 
costuri scăzute de distribuire la export. 

 

B. Industria textilă şi a produselor textile 
O proporţie însemnată de firme (cu precădere de îmbrăcăminte) au fost 

privatizate, inclusiv prin participarea unor acţionari străini cu experienţă în 
acest domeniu. Lipsa fondurilor autohtone necesare finanţării este un obstacol 
în special pentru modernizarea (foarte costisitoare) a producţiei de textile, dar 
cu importanţă deosebită pentru atragerea investitorilor străini. Subvenţiile 
acordate ramurii textilă şi produse textile (de la 5,6% în 1991 la 0,3% în 1993) 
au fost reduse în timp, iar, începând cu anul 1994, acestea au fost eliminate. 

Prin programul de restructurare al FPS, Filatura de Bumbac Urlaţi a 
disponibilizat 236 de salariaţi (50%) datorită scăderii producţiei din ultimii ani, 
iar la Filatura de Lână Mizil vor fi trecuţi în şomaj 172 de salariaţi (din 449), 
deoarece organigrama este foarte încărcată în condiţiile în care producţia a 
scăzut cu 40%. Salariaţii disponibilizaţi vor primi, pe lângă ajutorul de şomaj, 
între 6-12 salarii compensatorii, în funcţie de vechimea în muncă. 

În cadrul activităţii de analiză şi diagnosticare a societăţilor comerciale, a 
rezultat ca operantă măsura dizolvării şi lichidării celor neviabile. Pentru S.C. 
TRICOLUX S.A. Nicşeni şi S.C. BRODERIA S.A. Straja adunarea generală a 
acţionarilor a numit ca lichidator o comisie formată din reprezentanţi ai FPS şi 
FPP. 

Filaturile şi ţesătoriile româneşti se află în mare impas datorită fabricilor 
care insistă să lucreze în lohn, deci cu materialul clientului. Se fac greşeli de 
fond în industria confecţiilor textile, care, pe termen lung, vor duce la dezastru 
acest segment, primele care plătesc fiind unităţile din sectorul de prelucrare 
primară – filaturile şi ţesătoriile. Moda, în ţările care folosesc ţesăturile proprii, 
dar mână de lucru din România, se schimbă foarte rapid. Ţări precum SUA au 
început să-şi dezvolte IMM-urile proprii în aceste industrii, iar marii 
confecţioneri îşi vor pierde piaţa de desfacere, inclusiv cei din România. Deci 
lucrul în lohn nu este decât o rezolvare de moment, în România durează de 
prea mult timp. 

  

C. Industria de pielărie şi încălţăminte 
Producţia de încălţăminte din România se află în strânsă legătură cu 

designul practicat de principalii producători din UE, exporturile fiind concentrate 
pe piaţa Italiei în special pentru încălţăminte de lucru şi încălţăminte sport. O 
proporţie însemnată a firmelor producătoare de articole din piele a fost 



 

 

238 

privatizată, cu toate acestea ponderea este mai mică decât în industria con-
fecţiilor. Este foarte clar că succesul acestui sector şi obţinerea performanţei 
sunt condiţionate de găsirea de noi pieţe, altele decât ţările membre UE. 

Factorul esenţial al creşterii competitivităţii acestui sector îl constituie 
abilitatea de a atrage producători din ţările industrializate pentru 
subcontractare, în condiţiile în care România reprezintă o alternativă credibilă 
comparativ cu zonele rivale datorită deplasării spre exterior a proceselor 
“labour intensive” de către principalii producători din Europa de Vest. Italia, 
liderul mondial în producerea de încălţăminte, a finanţat acest sector din 
România prin furnizarea de materii prime, utilaje şi know-how. 

Dintre privatizările mai semnificative realizate în sectorul textile, 
pielărie în cursul anului 1996, exemplificăm S.C. ASOCO S.A. Bacău, S.C. 
CONFARG S.A. Curtea de Argeş, S.C. Argeşana, S.A. Piteşti, S.C. Dâmboviţa 
S.A. Bucureşti, S.C. EMA S.A. Piatra Neamţ, S.C. Ardeleana S.A. Alba Iulia, 
S.C. SITEX S.A. Dumbrava Sibiu etc. 

Rezolvarea de fond a problemelor industriei textile şi pielăriei constă în 
retehnologizare şi implicarea amplă pe piaţă. În industria pielăriei şi încălţă-
mintei producţia a fost asigurată prin comenzi şi contracte numai pentru câte o 
perioadă de 3 luni, iar la confecţii din textile, blănuri şi piele fabricaţia a fost 
asigurată pe perioade cuprinse între 3 şi 6 luni. Nici un agent economic din 
acest sector nu a avut contracte încheiate pentru o anumită producţie pe un an 
întreg. 

Creşterea relativă a stocurilor, în condiţiile diminuării producţiei la o serie 
de produse, a fost posibilă datorită inerţiei de a produce fără destinaţie. Cele 
mai mari stocuri s-au înregistrat la tricotaje – unde nivelul atinge 160% faţă de 
producţia fiecări luni, precum şi la încălţăminte – 114,8%. La aceste produse 
se remarcă scăderea dramatică a pieţei româneşti, exportul redus, precum şi 
presiunea unui import de produse similare. Pentru aceasta există numeroase 
soluţii financiare alternative: leasingul, creditele, fondurile de investiţii. De 
exemplu, fabrica Antilopa a luat un credit de 2 mil. dolari cu care şi-a 
modernizat producţia, devenind şi mai performantă pe piaţa externă. La fel, 
Rapsodia Focşani. Exemplele nu sunt foarte numeroase, dar agenţii economici 
- proprietate de stat sau privată - încă nu se pot lansa cu curaj în proiecte de 
investiţii. Subvenţiile pe produs în sectorul pielărie şi încălţăminte au fost 
reduse de la 0,5 în 1991 la zero începând cu 1993. 

Pentru restructurarea industriei în ansamblu, în limita resurselor 
financiare ale FPS, având la bază strategiile sectoriale de restructurare, au fost 
alocate importante fonduri societăţilor comerciale. 
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Tabelul 2.7.2 - Repartiţia fondurilor  
pe subramuri studiate  

Subramura/sectorul Nr. societăţi Fonduri (mld. lei) 

Confecţii, textile 180 141,1 

Lemn, celuloză, hârtie 62 65,6 

Piele, blană, încălţăminte 25 17,2 

 

 
2. Competitivitatea ramurilor 
Analiza multicriterială evidenţiază relative garanţii de viabilitate a exportului, 

atât din punct de vedere al profitabilităţii, al concurenţei (exprimat prin ponderea 
numărului de întreprinderi exportatoare) cât şi al ponderii produselor destinate 
exportului pentru industria pielăriei şi încălţămintei, textilă şi a produselor textile, 
industria de prelucrare a lemnului (tabelele 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5). 

 

Tabelul 2.7.3 - Profitabilitatea sectorială  
a întreprinderilor (1996) 

 Profit brut/ 
cifra de 

afaceri (%) 

Nr. întrepr./ 
total întrepr. 

(%) 

Nr. mediu de 
salariaţi 

1. Ind. textilă şi a prod. textile 9,34 1,862 54,65 

2. Ind. pielăriei şi încălţămintei 12,35 0,446 59,37 

3. Ind. prelucr. lemnului 5,20 1,347 36,37 

4. Silvicultură, expl. forestieră 5,60 0,157 151,10 

Sursa: Dan Voiculescu şi Cezar Mereuţă, Analiza de competitivitate a industriei româneşti, 
Ed. Academiei Române, 1998. 

 

Tabelul 2.7.4 - Profitabilitatea sectorială  
a întreprinderilor exportatoare  

 Nr. întreprinderi 
exportatoare/ 

total (%) 

Export/ 
export total 

(%) 

Profit-
pierderi/cifra de 

afaceri 

1. Ind. textilă şi a prod. textile 8,14 7,69 9,32 

2. Ind. pielăriei şi încălţămintei 2,20 2,02 12,28 

3. Ind. prelucr. lemnului 6,87 4,97 3,22 

4. Silvicultură, expl. forestieră 0,36 0,75 5,37 

Sursa: Dan Voiculescu şi Cezar Mereuţă, Analiza de competitivitate a industriei româneşti, 
Ed. Academiei Române, 1998. 
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Tabelul 2.7.5 - Profitabilitatea întreprinderilor  
cu export direct 

 Nr. întreprinderi 
exportatoare/ 

total (%) 

Export/ 
export total 

(%) 

Profit-
pierderi/cifra 

de afaceri 

1. Ind. textilă şi a prod. textile 13,34 0,5 9,32 

2. Ind. pielăriei şi încălţămintei 3,61 2,49 12,28 

3. Ind. prelucr. lemnului 11,26 6,14 3,22 

4. Silvicultură, expl. forestieră 0,59 0,92 5,37 

Sursa: Dan Voiculescu şi Cezar Mereuţă, Analiza de competitivitate a industriei 
româneşti, Ed. Academiei Române, 1998. 

 

Apare necesitatea acordării unei atenţii deosebite întreprinderilor din 
aceste sectoare, în procesele de restructurare şi privatizare din punct de 
vedere al eficientizării, al puterii lor de negociere pe piaţa externă în condiţiile 
în care concurenţa este acerbă. 

Pentru exporturile româneşti, ca şi pentru cele ale ţărilor central şi est-
europene, liberalizarea a fost înceată pentru produsele competitive. Ultimele 
reduceri de tarife asupra importurilor României din UE au fost la începutul 
anului 1997, cotele la produsele textile s-au eliminat în decembrie 1997. 
Reducerea tarifelor asupra importurilor de bunuri industriale va intra în vigoare 
peste 5 ani, excepţie făcând unele produse chimice, oţelul şi textilele care vor fi 
reduse peste 10 ani. În cazul textilelor şi confecţiilor, prevederile cuprinse în 
Multi-Fibre Arrangement (introdus în 1974) vor fi abolite peste 10 ani. 
Eliminarea cotelor la sfârşitul anului 2004 va influenţa aproape jumătate din 
volumul comerţului, cu precădere cu produse senzitive. 

Potenţialităţi de creştere a exportului prezintă industria pielăriei şi a 
încălţămintei şi industria textilă şi a produselor textile. Se impune identificarea 
unor nişe de piaţă semnificative, promovarea produselor noi, atragerea de 
resurse financiare prin privatizare pentru reechipare tehnologică.  

 
3. Ponderea investiţiilor 
În perioada 1991-1995 ponderea investiţiilor efectuate în industriile 

pielăriei şi textilelor, în total investiţii din industria prelucrătoare, a cunoscut o 
continuă scădere, cu o uşoară redresare în anul 1996; în contrast cu volumul 
investiţiilor din industria prelucrării lemnului care a înregistrat o creştere 
constantă, excepţie făcând anul 1995 (tabelul 2.7.6). 
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Tabelul 2.7.6 - Evoluţia investiţiilor în ramurile  
prelucrătoare a resurselor regenerabile 

- mil. lei preţuri curente - 

Investiţii 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TOTAL 314,0 888,6 2821,8 8004,6 12995,5 20945,3 

Industrie total 171,3 502,6 1410,8 2951,8 5402,4 9186,8 

Industrie prelucrătoare 77,3 221,9 665,9 1278,4 2989,1 5858,3 

-% textile şi prod. textile 8,4 7,7 6,6 5,9 4,1 5,4 

-% pielărie şi încălţămine 1,3 1,5 1,3 0,9 0,6 1,0 

-% prelucrarea lemnului 1,1 1,9 2,7 3,5 2,4 3,2 

Sursa: Anuarul statistic al României, CNS, 1998. 

 

Pentru primele 6 luni ale anului 1997, numărul societăţilor cu investiţii 
directe sau majorări de capital străin, conform ARD, a fost de 335, iar valoarea 
capitalului străin investit de 131,6 mil. dolari. Din această sumă, nivelul inves-
tiţiilor din industria pielăriei şi a textilelor este foarte mic. 

Există lipsă de investiţii majore în maşini şi utilaje performante, absenţa 
unui management performant precum şi o conjunctură economică defavorabilă 
şi necompetitivă. 

 
4. Indicii de specializare  
România deţine un anumit grad de specializare (tabelele nr.2.7.7 şi 2.7.8), 

pe plan mondial sau european, existând şi premisele unei eficientizări a procesului 
de producţie intern în industria de textile, încălţăminte şi industria de mobilier. 

În concluzie, sectoarele textile şi produse textile, prelucrarea 
lemnului şi pielărie şi încălţăminte prezintă următoarele caracteristici: 

 o evidentă susţinere a avantajului comparativ; 

 progres în realizarea restructurării şi privatizării; 

 capacitate de dezvoltare diferenţiată pe produse, în scopul orientării 
spre produse cu valoare adăugată crescută, deficitare în modelele 
actuale de export; 

 necesitatea coordonării eforturilor în ceea ce priveşte activitatea de 
export. 

 

Tabelul 2.7.7 - Indicii de specializare la export ai României faţă de UE 
(1994) 

 Exp. Rom/total Exp.UE/total Indice de specializ. 

- Articole textile 2,45 4,1 0,60 

- Pielărie 0,91 0,9 1,01 

- Încălţăminte-confecţii 21,39 3,1 6,90 

- Lemn şi mobilă 10,23 1,6 6,39 

- Hârtie-edituri 0,55 2,6 0,21 
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Tabelul 2.7.8 - Indicii de specializare ai producţiei României faţă de UE 

 Prod.Rom/Prod. 
UE (%) 

Indice  
de specializare 

- Textile şi produse textile 0,77 1,28 

- Pielărie şi încălţăminte 1,01 - 

- Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă)  0,77 1,48 inclusiv mobila 

- Celuloză, hârtie, carton 0,58 - 

- Mobilier 0,74 - 

 

Oportunităţi de dezvoltare a activităţii: 

 consolidarea actualei pieţe din Europa de Vest prin atragerea de noi 
investitori; 

 consolidarea sectorului de subcontractare şi preluarea avantajelor 
astfel generate pentru a absorbi know-how şi tehnologiile avansate 
cât mai rapid posibil; 

 dezvoltarea unor capacităţi de producţie autonome şi construirea 
propriilor linii de producţie, fără asistenţa companiilor străine; 

 dezvoltarea imaginii şi promovarea comerţului; 

 dezvoltarea aspectelor-cheie ale managementului. 
Agenţii economici care operează în industria extractivă şi de prelucrare 

primară se caracterizează, în general, prin procese de producţie ample, cu 
consum mare de resurse financiare, fapt pentru care rezultatele activităţii lor, 
de multe ori, se situează sub nivelul cheltuielilor făcute. Diferitele stadii de 
realizare a privatizării au reuşit să aducă pe linia de plutire unele activităţi din 
sectoarele analizate, dar competiţia pentru integrarea în UE este acerbă. 
Competitivitatea produselor româneşti este, încă, precară comparativ cu cea a 
produselor similare din UE. 



CAPITOLUL 3 - RESTRUCTURAREA INDUSTRIEI DE 
PRELUCRARE PRIMARĂ ŞI COMPETITIVITATEA 

PRODUSELOR INDUSTRIALE 

 

Economia românească poate fi caracterizată ca slab structurată, necom-
petitivă şi inflexibilă la cerinţele pieţiei mondiale, ca şi speculativă în multe 
domenii, datorită: 

 ambiguităţii definirii dreptului de proprietate (nedefinirea raportului 
între proprietatea publică şi proprietatea privată, neapariţia pieţei 
pământului, legea fondului funciar nefiind aplicată în totalitate nici 
până în prezent etc.); 

 eficienţei scăzute a unor mecanime de piaţă indispensabile unei 
economii moderne (funcţionarea slabă a bursei de valori şi a pieţei de 
capital, întârzierea privatizării băncilor şi a legilor care să 
reglementeze falimentul bancar, lipsa infrastructurii de bază necesară 
circulaţiei informaţiei etc.); 

 instabilităţii comportamentale a agenţilor economici (un grad ridicat de 
incertitudine generat de: mediul economic românesc în domeniul 
activităţilor productive, cu o legislaţie în schimbare şi necorelată; 
sistemul bancar care nu asigură viteză şi stabilitate; rata ridicată a 
inflaţiei etc.). 

Declinul şi instabilitatea economiei româneşti, începute încă din 1988 
(figura 3.1), menţinerea unei rate ridicate a acumulării şi promovarea unei 
politici economice orientate către exterior, fără respectarea proporţiilor de bază 
ale unei dezvoltări echilibrate şi durabile, au determinat sporirea, an de an, a 
tensiunii economice interne, acumularea de tensiuni sociale şi risipirea 
resurselor economiei naţionale.  

Anul 1993 a marcat începutul unei perioade de redresare economică 
datorită: politicilor de macrostabilizare economică; politicilor monetare cu 
caracter restrictiv şi politicii valutare de stopare, în limite rezonabile, a 
devalorizării monedei naţionale; măsurilor de restructurare şi de demarare, 
destul de timidă, a procesului de privatizare. Această perioadă a durat până în 
1996, deoarece, începând din anul 1997, se remarcă o nouă scădere a PIB pe 
fondul unor măsuri de reformă economică cum ar fi: o nouă liberalizare a 
preţurilor şi a cursului de schimb; restructurarea unor ramuri industriale, 
cumulată cu o anumită accelerare a procesului de privatizare (care în anul 
1998 marchează o nouă încetinire); descurajarea IMM-urilor; creşterea 
şomajului etc. 

 



 

 

244 

Figura 3.1 
VARIAŢIA ANUALĂ A PIB (%) 

 
 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

1996 
date 
esti-
mate 

1997 
date 
preli-
mina-

re 

Variaţia 
anuală 

0,8 -0,5 -5,8 -5,6 -12,9 -4,8 +1,5 +3,9 +7,1 +3,9 -6,6 

Sursa: calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României, C.N.S., Bucureşti, 
1995, 1996, 1997. 

 

3.1. Evoluţia producţiei industriale româneşti în perioada 1989-1997 

România, prin structura economiei sale, cuplată cu întârziere la refor-
mele structurale, are un grad relativ înalt şi în creştere de dependenţă faţă de 
comerţul exterior: 66,5% în 1997 faţă de 39,1% în 1991 (anul cu nivelul cel mai 
scăzut). Ca urmare a modificării raportului dintre export şi import, în condiţiile 
depăşirii constante a importurilor de către exporturi (tabelul nr.3.1.1), gradul de 
acoperire a importurilor prin export sporeşte de la 63,9% în 1990 la 92,3% în 
1994, pentru ca în 1996 să fie doar de 77,2%; anul 1997 marchează o creştere 
cu peste 3 puncte procentuale a acestui indicator (80,9%). Volumul crescut al 
exportului şi menţinerea importurilor în anumite limite au determinat sporirea 
rezervelor valutare astfel că, dacă în 1990 acestea aveau capacitatea de a 
acoperi doar 0,6 luni din import, în anul 1996 au crescut la 2,1 luni (figura 
3.1.1). 
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Tabelul 3.1.1 - Evoluţia indicatorilor economici de comerţ exterior ai 
României, în perioada 1989-1996 (%) 

 
 

Rata de acoperire a 
importului prin export 

Efortul la 
export

*)
 

Rata de penetrare a importurilor pe 
piaţa internă

**)
 

1989 114,9 8,0 7,1 

1990 63,9 10,3 10,30 

1991 81,7 8,4 8,4 

1992 76,8 13,7 13,7 

1993 82,2 12,6 12,6 

1994 92,3 13,2 13,2 

1995 85,9 13,3 15,9 

1996 76,6   

Notă: *) efortul la export se măsoară prin ponderea exportului în totalul producţiei; **) rata de 
penetrare se calculează ca raport între importuri şi producţia internă+taxe vamale + 
import-export. 

Sursa: Dan Voiculescu, Cezar Mereuţă - Analiza de competitivitate a economiei româneşti, 
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1998; pentru anul 1996, Anuarul statistic al 
României, CNS, Bucureşti, 1996. 

 
În toată perioada analizată faţă de anul 1989 (când rata de acoperire a 

fost de 114,9%), volumul importului a fost sistematic mai mare decât cel al 
exportului chiar dacă acesta a crescut, fapt ce a dus la acoperirea eforturilor 
valutare necesare din alte surse, cu influenţe negative asupra deficitului 
balanţei comerciale şi, implicit, asupra gradului de suportabilitate al populaţiei. 
Efortul la export după 1992 se menţine în limite relativ constante, ceea ce 
denotă că România şi-a găsit unele pieţe de desfacere pe măsura posibilităţilor 
economiei sale. 

 

Figura 3.1.1 - Fluxuri economice externe (%) 
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Rata de penetrare a importului pe piaţa internă (anexa 5) indică faptul 
că, din 1992, România a devenit tot mai dependentă de importuri cu atât mai 
mult cu cât o anumită pondere o reprezintă importurile pentru producţie în 
detrimentul celor pentru consum, ceea ce reflectă autonomia produselor la 
desfacerea internă. Corelat cu gradul de acoperire a importurilor prin 
export (anexa 6) se poate concluziona că deschiderea economiei 
României spre exterior nu este urmată de o creştere economică susţi-
nută, axată pe export de produse competitive care să atragă investitori 
străini şi să determine îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Întârzierea reformelor structurale din economie, accentuarea dificultăţilor 
de asigurare a stabilităţii macroeconomice, precum şi structura "învechită" a 
ofertei la export, ca şi competitivitatea redusă a acesteia, au creat o serie de 
tensiuni în fluxurile economice externe şi pe piaţa valutară. Deficitul de cont 
curent (de -428 mil. dolari în 1994, -1774 mil. dolari în 1995 şi -2,5 mil. dolari în 
1996) ca şi cel al balanţei comerciale (-411 mil. dolari în 1994, -1577 mil. dolari 
în 1995 şi -2470 mil. dolari în 1996) s-au accentuat continuu (figura 3.1.2). 
Comparativ cu anul 1996, în anul 1997 ponderea în PIB a deficitului contului 
curent rămâne relativ constantă (7,3% în 1996 şi 7,2% în 1997), în timp ce cel 
al balanţei comerciale scade de la 7,5% la 5,7% în aceeaşi perioadă

1
. Această 

situaţie s-a datorat atât politicii de reducere relativă a costurilor produselor 
destinate exportului, cât şi modificării structurii exporturilor în favoarea 
produselor cu valoare adăugată mică (în special produse ale metalurgiei) care 
a influenţat negativ soldul balanţei comerciale (figura 3.1.2). 

 

Figura 3.1.2. - Exportul FOB, importul FOB şi deficitul balanţei 
comerciale, în perioada 1991-1997 

 
 
 

                                                           
1
 Raportul naţional al dezvoltării umane, INCE, CIDE, Bucureşti, 1998, p.17. 
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Sectorul economiei naţionale care a suferit unul dintre cele mai mari 
şocuri este industria, cea care deţine ponderea în PIB (36,0% în 1996 şi 
35,6% în 1997), cu o tendinţă de scădere, începând din 1989 (figura 3.1.3). 

Declinul accentuat al producţiei industriale, în cei 9 ani de tranziţie, a 
condus la: scăderea eficienţei economice la nivel naţional; reducerea 
posibilităţilor de creare a valorii adăugate; scăderea cererii de factori de 
producţie (resurse naturale, forţă de muncă şi capital) ca intrări în procesul de 
producţie. În acelaşi timp, declinul producţiei industriale a indus şi dezechilibre 
suplimentare pe piaţa internă a factorilor de producţie, ca şi a principalelor 
bunuri economice intermediare sau finale şi a redus capacitatea de export a 
ţării (în 1989, aproximativ 95% din exportul României se datora produselor 
industriale), situaţie care s-a accentuat după anul 1996. 

 

Figura 3.1.3 - Variaţia anuală a PIB creat în industrie (%) 

 
 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

% PIB 
creat în 
industrie 

 
+5,0 

 
+5,6 

 
-6,9 

 
-16,7 

 
-12,8 

 
-6,7 

 
+1,1 

 
+3,4 

 
+5,6 

 
+6,8 

 
-5,0 

Sursa: calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României, C.N.S., Bucureşti, 
1995, 1996, 1997. 

 

În opinia noastră, principalele cauze ale declinului industriei, cu efecte 
negative asupra competitivităţii produselor şi gradului de penetrare a acestuia 
pe diferite pieţe sunt: 
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 supradimensionarea acestui sector, corelate cu neechilibrarea rapor-
tului ofertă-cerere, în care alocarea resurselor s-a făcut centralizat; 

 menţinerea unor subramuri cu caracter de monopol sau oligopol, de 
multe ori ineficiente şi bazate pe subvenţii masive; 

 dezorganizarea rapidă a structurilor vechi fără a se crea noi subra-
muri competitive, bazate pe principiile economiei concurenţiale. 

În aceste condiţii, eficienţa economică şi competitivitatea produselor 
industriale a fost negativ influenţată de: 

 constrângerile generate de costurile ridicate datorate, pe de o parte, 
menţinerii producţiei la nivelul capacităţilor de producţie, iar pe de altă 
parte, subvenţionării pierderilor din întreprinderile cu capital majoritar 
de stat şi regiile autonome (până în 1997, în special) şi a ecartului, în 
unele ramuri, dintre capacităţile de producţie şi cerinţele pieţei;  

 rigiditatea economiei reale la semnalele pieţei, mai ales a industriei 
care are o structură rigidă, greu adaptabilă la cerere, pronunţat 
energointensivă, dependentă de importuri de resurse energetice şi de 
materii prime şi care exportă produse, în general, cu competitivitate 
redusă; numai după reacţia spontană la tranziţie, prin scădere 
accelerată, cu 54% în 1992 faţă de 1989, producţia industrială şi-a 
reluat trendul ascendent, ajungând în 1995 la 70,1% faţă de nivelul 
aceluiaşi an de referinţă, procesul continuând şi în 1996 când 
creşterea faţă de anul precedent a fost de 9,9%. Anul 1997 
marchează un nou declin al producţiei industriale cu 5,9% faţă de 
1996, tendinţă care se accentuează în anul 1998

1
 (astfel, în luna 

august 1998, producţia industrială a reprezentat 81,5% faţă de cea 
din aceeaşi lună a anului 1997). 

Industria înregistrează una din cele mai ridicate intensităţi energetice din 
economie (tabelul 3.1.2) ceea ce afectează negativ nivelul eficienţei 
energetice, ca şi pe cel al eficienţei economice, implicit competitivitatea 
produselor pe piaţa externă şi are implicaţii majore asupra dezvoltării umane. 
Deşi energointensivitatea industriei, în perioada 1990-1997 s-a redus, în acest 
sector se înregistrează una dintre cele mai înalte intensităţi energetice (în anul 
1997 în industrie intensitatea energetică a fost de 3,362 iar pe ansamblul 
economiei naţionale de 1,893) şi, implicit, o eficienţă energetică cu mult mai 
redusă faţă de cea medie a economiei, ceea ce face ca agenţii economici 
exportatori să nu-şi poată recupera cheltuielile efectuate pentru multe din 
produsele industriale destinate exportului.  

Scăderea producţiei industriale şi menţinerea ei cu mult sub nivelul 
anului 1989 (în 1996 reprezenta 66% faţă de 1989), nu a dus totuşi la 
îmbunătăţirea structurii industriei pe ramuri şi, implicit, nici la reducerea 
consumului energetic, unul din factorii principali ai competitivităţii produselor. 

                                                           
1
 Date provizorii de la Comisia Naţională pentru Statistică. 
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De menţionat este faptul că, în perioada 1993-1997, ponderea consumului 
energetic al industriei în totalul consumului energetic (exprimat în tcc), a scăzut 
de la 77,1% în 1989 la 60,7% în 1997 (tabelul 3.1.3), în condiţiile în care 
resursele de energie primară se importă în proporţie de peste 33,3%, şi 
necesarul de valută pentru ramurile energointensive este neacoperit. 

Structura deficitară pe ramuri a industriei, ca urmare a aplicării unor 
politici neadecvate de reducere a consumului energetic după şocurile petroliere 
din anii 1973 şi 1979 a constituit cauza principală a eficienţei energetice reduse 
din această ramură. Cele mai energointensive ramuri au deţinut, în medie, 
75,7% în totalul producţiei industriale (în anul 1996), raportul între producţia 
industrială şi consumul energetic, pe ramuri prezentându-se astfel: chimie şi 
fibre sintetice şi artificiale - 2,64; extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 
- 2,35; metalurgie - 1,91; alte produse din minerale nemetalifere - 1,65; 
prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunilor şi tratarea combistibililor nucleari - 
1,46; celuloză, hârtie şi carton - 1,45; extracţia petrolului şi gazelor naturale - 
1,42; energie electrică şi termică - 1,01. Consumurile de energie electrică 
(exprimate în kWh) ale industriei au fost, de asemenea ridicate, ponderea lor 
reprezentând, în anul 1996, aproximativ 72% în consumul anual total. 

 
Tabelul 3.1.2 - Intensitatea şi eficienţa energetică realizată  

în economia României în anii 1990 - 1996 

 Intensitatea energetică 
- tcc/1000 $ PIB - 

Eficienţa energetică 
- $/tcc - 

 1990 1993 1996 1997 1990 1993 1996 1997 

TOTAL 
ECONOMIE, 
din care: 

2,343 2,327 1,893 1,849 426,7 402,5 528,2 540,9 

Agricultură 0,546 0,413 0,248 0,268 1832,5 2436,7 4025,3 3732,2 

Industrie 3,383 4,563 3,362 2,958 295,6 219,4 297,5 338,0 

Construcţii 0,475 0,464 0,423 0,427 1341,8 1890,0 2361,7 2341,6 

Transporturi şi 
telecomunicaţii 

1,498 1,99 2,284  667,4 500,2 437,9  

Notă: PIB s-a calculat în dolari în raport cu următoarele cursuri de revenire:  
 1990 - 22,41 lei/dolar; 1993 - 760,05 lei/dolar; 
 1996 - 3152,95 lei/dolar; 1997 - 7168,00 lei/dolar. 
Sursa: Alternative de alocare a resurselor naturale şi a energiei în condiţiile integrării 

europene a economiei româneşti, I.E.I., 1995; pentru anul 1994-1996, calculat pe 
baza datelor din Anuarul statistic al României, C.N.S., 1996-1997. 
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Tabelul 3.1.3 - Evoluţia structurii consumului energetic pe principalele 
ramuri ale economiei naţionale în anii 1989, 1995, 1996 ŞI 1997 

Total consum = 100 

Ramura 1989 1995 1996 1997 

*Agricultură şi silvicultură 4,1 3,2 2,5 2,7 

* Industrie 77,1 63,7 60,7 57,0 

* Construcţii 1,7 1,3 1,5 1,2 

* Transporturi şi comunicaţii 3,9 9,0 10,4 10,5 

* Consumul populaţiei 9,2 19,2 20,1 25,7 

* Alte ramuri 4,0 3,6 4,8 2,9 

Sursa: Balanţa energetică a României, 1990, 1996, 1997 şi 1998. 

 

Caracteristic structurii industriei României este concentrarea activităţii în 
patru mari grupe de produse energointensive: produse minerale; produse 
chimice, din cauciuc şi mase plastice; produse metalurgice şi mijloace de 
transport, care sunt dominante în producţia industrială, ca şi în comerţul 
exterior. Ponderea acestor grupe în totalul comerţului exterior a fost de 48-49% 
anual la export FOB şi 62-63% anual la import CIF. Începând din 1994, soldul 
operaţiunilor totale ale celor patru grupe a fost pronunţat negativ, depăşind 
deficitul balanţei comerciale, deficit care a continuat şi în anii 1996-1997 cu 
implicaţii mari asupra nivelului de subzistenţă al populaţiei. 

3.2. Competitivitatea produselor industriale româneşti şi 
specializarea acestora pe piaţa externă 

Ţinând seama de faptul că cea mai importantă opţiune strategică în 
procesul de dezvoltare durabilă a României este creşterea exporturilor, prin-
cipala problemă care se ridică vizează nivelul de competitivitate a produselor 
industriale atât pe piaţa externă, cât şi pe cea internă. Poziţia României în 
comerţul mondial se poate analiza în funcţie de indicele exportului românesc 
comparativ cu cel mondial, distingându-se în acest sens trei perioade: 

 până în anul 1989 economia românească a fost forţată să desfăşoare 
un export peste posibilităţile producţiei sale industriale, cu un consum 
mare şi ineficient de resurse, care i-a oferit însă avantajul unei 
anumite flexibilităţi şi adaptabilităţi a producţiei la şocurile dinspre 
exterior;  

 în perioada de recesiune accentuată, 1990-1993, s-a făcut un anumit 
efort de redresare a exportului, cu un ritm relativ lent de creştere;  

 în perioada 1994-1996, se remarcă un ritm relativ constant de creşte-
re a exportului care nu s-a datorat sporirii competitivităţii industriei, ci 
a fost favorizat de intrarea în vigoare a acordurilor de diminuare a 
restricţiilor bilaterale dintre România şi U.E. 
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Analiza evoluţiei pe ramuri a exportului românesc (anexa 7) evidenţiază 
caracterul conjunctural al acestuia: 

 exporturile de materii prime, preponderent agricole, au un ritm de 
evoluţie relativ lent şi constant, cu excepţia anilor 1991 şi 1992, un 
trend asemănător avându-l şi produsele alimentare; 

 exportul de produse chimice are o evoluţie descrescătoare până în 
anul 1992, după care se înregistrează un ritm relativ moderat de 
creştere care depăşeşte totuşi ritmul cererii mondiale, marea 
majoritate a acestor produse făcând faţă cerinţelor de competitivitate 
de pe piaţa externă; 

 exportul de produse prelucrate (care include bunuri de larg consum, 
produse ale industriei materialelor de construcţie, maşini, utilaje şi 
mijloace de transport, produse din minereuri nemetalifere şi alte 
produse prelucrate) a scăzut dramatic, deşi cererea mondială are un 
ritm de creştere susţinut; 

 exportul de produse din fier şi oţel, ca şi din aluminiu, după o scădere 
dramatică în anii 1990-1993, are o evoluţie constant crescătoare, ca 
urmare nu atât a sporirii calităţii şi competitivităţii acestor produse, cât 
a unor conjuncturi favorabile; 

 exportul de fire şi fibre textile, tricotaje şi articole de îmbrăcăminte 
după anul 1992 a depăşit ritmul cererii mondiale, aceste produse 
răspunzând cerinţelor pieţei. 

Pentru a evidenţia poziţia principalelor grupe de produse industriale 
româneşti în producţia şi comerţul mondial, s-au determinat indicii de 
specializare conform metodologiei utilizate de ţările membre ale UE. 

Din punctul de vedere al specializării producţiei industriale
1
, România, 

având o economie mică la scară mondială, se situează sub cota de piaţă, deci 
nu poate reflecta influenţele ofertei sau cererii mondiale. Neadaptarea 
producţiei sale la cerinţele pieţei unice a U.E. a făcut ca raportul dintre 
producţia României şi cea a U.E. să fie predominant subunitar, excepţie făcând 
următoarele ramuri: produse petroliere, cocsificarea cărbunilor şi tratarea 
combustibililor nucleari (6,21); producţia de energie electrică (2,91); metalurgie 
(2,30); piele şi încălţăminte (1,01), în majoritate ramuri ale industriei de 
prelucrare primară cu VAB mică.  

Indicele de specializare al producţiei industriale în cadrul U.E. este, de 
asemenea, subunitar, cu excepţia următoarelor ramuri: metalurgie (2,72); 
produse petroliere, cocsificarea cărbunilor şi tratarea combustibililor nucleari 
(2,2); confecţii din textile, blănuri, piele (2,09); prelucrarea lemnului, inclusiv 

                                                           
1
 Indicele static Balassa de specializare a producţiei industriale este raportul dintre 
greutatea specifică a producţiei ramurii în producţia industrială totală a României 
şi greutatea specifică a producţiei aceleiaşi ramuri în producţia industrială totală a 
UE. 
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mobilă (1,48); textile şi produse textile (1,28); alte produse din minerale 
nemetalice (1,01). 

 
Tabelul 3.2.1 - Indicii de specializare ai producţiei României  

faţă de U.E. (%) 

 
Ramurile industriale 

Prod. 
României/ 
prod.UE 

 
Ramurile industriale 

Indicele de 
specializ. 

Alimentară şi băuturi 0,49 Prel.petrolului, cocsificarea şi 
tratarea combust. nucleari (mii 
tone) 

2,22 

Produse din tutun 0,22 Metalurgie 2,72 

Textilă şi produse textile 0,77 Alte produse din minerale 
nemetalice 

1,01 

Confecţii din textile, blănuri, 
piele 

0,62 Chimie şi fibre sintetice şi 
artificiale 

0,70 

Pielărie şi încălţăminte 1,01 Construcţii metalice şi produse 
din metal 

0,24 

Prelucrarea lemnului 
(excl.mobilă) 

0,77 Construcţii metalice şi produse 
din metal 

0,24 

Celuloză, hârtie şi carton 0,58 Maşini şi echipamente 0,84 

Edituri, poligrafie 0,12 Mijl.ale tehnicii de calcul şi de 
birou 

0,02 

Prel.petrolului, cocsificarea 
cărbunelui şi tratarea 
comb.nucleari (mii tone) 

6,21 Maşini şi aparate electrice 0,25 

Chimie şi fibre sintetice şi 
artificiale 

0,41 Mijloace de transport rutier 0,32 

Prel.cauciucului şi a maselor 
plastice 

1,14 Alte mijloace de transport 0,59 

Alte produse din minerale 
nemetalice 

0,60 Aparatură şi instrumente 
medicale de precizie, optică şi 
ceasornicărie 

0,49 

Metalurgie 2,30 Alimentară şi băuturi, tutun 0,87 

Construcţii metalice şi produse 
din metal 

0,14 Textile şi produse textile 1,28 

Maşini şi echipamente 0,43 Confecţii din textile, blănuri, 
piele 

2,06 

Mijl.ale tehnicii de calcul şi de 
birou 

0,01 Prelucrarea lemnului, inclusiv 
mobilă 

1,48 

Maşini şi aparate electrice 0,30 Edituri, poligrafie 0,11 

Echip.aparate de radio TV şi 
comunicaţii 

0,42 Prel.cauciucului şi a maselor 
plastice 

0,48 

Aparatură şi instr.medicale, de 
precizie, optică şi ceasornicărie 

0,29   

Mijloace de transport rutier 0,19   

Alte mijloace de transport 0,50   
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Ramurile industriale 

Prod. 
României/ 
prod.UE 

 
Ramurile industriale 

Indicele de 
specializ. 

Mobilier şi alte activităţi 
neclasificate 

0,74   

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

0,00   

-producţia de energie electrică 
(mil.kWh) 

2,91   

Sursa: Dan Voiculescu, Cezar Mereuţă, Analiza de competitivitate a economiei româneşti, 
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1998. 

 

Din punctul de vedere al specializării la export
1
 (tabelul 3.2.2), România 

deţine o pondere foarte mică pe piaţa mondială a bunurilor şi serviciilor, ca şi 
pe piaţa UE, cu excepţia următoarelor grupe de produse: încălţăminte şi 
confecţii (21,39); produse metalurgice (11,71); lemn şi mobilă (10,23); produse 
petroliere (9,97). Indicele de specializare are un pronunţat caracter subunitar, 
pe piaţa U.E. fiind căutate produsele următoarelor ramuri: încălţăminte, 
confecţii (6,90); lemn şi mobilă (6,39); produse petrochimice (4,75); produse 
metalurgice (2,25); produse din minereuri nemetalifere (1,57); produse din 
metal (1,56). 

 

Tabelul 3.2.2 - Indicii de specializare la export ai României  
faţă de U.E. (1994) (%) 

 
Exp.Rom/ 

total 
Exp.UE/ 

total 
Indicele  
de spec. 

Rafinare petrol 9,97 2,1 4,75 

Metalurgie 11,71 5,2 2,25 

Produse nemetalice 3,45 2,2 1,57 

Chimie şi fibre 7,92 14,2 0,56 

Produse din metal 5,61 3,6 1,56 

Maşini/echipamente mecanice 5,48 17,5 0,31 

Informatice şi de birou 0,00 3,0 0,00 

Echip./maşini electrice 2,96 12,5 0,24 

Vehicule auto şi piese 3,12 9,6 0,33 

Instrumente optice şi de precizie 0,26 2,5 0,10 

Produse alimentare, tutun 6,49 7,1 0,91 

Articole textile 2,45 4,1 0,60 

Pielărie 0,91 0,9 1,01 

Încălţăminte-confecţii 21,39 3,1 6,90 

                                                           
1
 Indicele static Balassa de specializare la export este raportul dintre greutatea 
specifică a exportului ramurii în volumul total al exportului României şi greutatea 
specifică a exportului aceleiaşi ramuri în exportul total al UE. 
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Exp.Rom/ 

total 
Exp.UE/ 

total 
Indicele  
de spec. 

Lemn şi mobilă 10,23 1,6 6,39 

Hârtie-edituri 0,55 2,6 0,21 

Cauciuc şi mase plastice 2,32 2,9 0,80 

Alte produse industriale 0,89 8,3 0,11 

Sursa: Dan Voiculescu, Cezar Mereuţă, Analiza de competitivitate a economiei româneşti, 
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1998. 

 
În concluzie, se poate aprecia că România exportă, în principal, produse 

ale industriei de prelucrare primară (40,9%), în special metalurgia (15,7%), 
chimia (8,5%), produse minerale (8,6%) şi produse din lemn, exclusiv mobilă 
(0,7%), ca şi cele ale industriei uşoare (35,5%). 

3.3. Competitivitatea produselor industriale în funcţie de criteriul 
VAB şi de criteriul consumului energetic 

În scopul evidenţierii competitivităţii produselor industriale, după criteriul 
valorii adăugate brute (VAB) şi al consumului energetic, s-au aplicat aceleaşi 
metodologii utilizate de ţările care au aderat recent la UE (tabelul 3.3.1). În 
acest sens, s-a calculat indicele dinamic Balassa

1
, rezultatele obţinute (figuri-

le 3.3.1 şi 3.3.2) permiţând evidenţierea următoarelor aspecte:  
 în cadranul I, apar industriile care au cerinţe reduse de modernizare 

atât din punctul de vedere al criteriului valoare adăugată, cât şi din cel 
al consumului energetic; cel mai bine plasate sunt ramurile "încăl-
ţăminte", "pielărie" şi "mobilă". În acelaşi cadran se află şi ramura 
"metale comune şi articole din acestea" apropiate de primele două 
ramuri enunţate anterior, după criteriul VAB, dar sub nivelul acestora, 
după criteriul energetic (această ramură fiind energointensivă). Tot în 
cadranul I apar şi ramurile "articole din piatră, ipsos, ciment, 
ceramică, sticlă şi din alte materiale similare" şi "produse din lemn" 
(exclusiv mobilier), ale căror produse sunt competititive şi cerute din 
ce în ce mai mult pe piaţa externă; 

 în cadranul II apar industriile care au cerinţe mai mari de fonduri pen-
tru modernizare, unde ramurile "materiale plastice, cauciuc şi articole 
din acestea" şi "textile şi articole din acestea" sunt plasate după 
criteriul VAB la graniţa cu cadranul III, iar după criteriul energetic se 
găsesc ramurile "piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din 
acestea" şi "maşini, aparate şi echipamente electrice"; "aparate de 
înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile" după criteriul energetic; 

                                                           
1
 Indicele dinamic Balassa cumulează punctajul acordat evoluţiei a trei indicatori 
statici calculaţi: gradul de acoperire a importurilor intra- şi extra-UE, împreună cu 
indicele specializării la export, evaluat prin prisma consumurilor energetice, 
respectiv a valorii adăugate. 
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 în cadranul III apar industriile aflate în declin, care necesită fonduri 
mari de modernizare şi retehnologizare cum ar fi produsele ramurilor 
"piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea" şi "maşini, 
aparate şi echipamente electrice" după criteriul VAB alături de 
ramurile "produse chimice şi mijloace şi materiale de transport", iar cu 
"cel mai pronunţat declin slab" sunt ramurile "produse minerale" şi 
"hârtie şi articole din aceasta", clasate pe cea mai nefavorabilă poziţie 
după amândouă criteriile luate în considerare; 

 în cadranul IV apar industriile la care trebuie să se renunţe; la graniţa 
cu cadranul I se găseşte ramura "produse din lemn, exclusiv mobilier" 
după criteriul VAB, dar care are o clasare mai bună după criteriul 
energetic (în cadranul I); ceea ce ne determină să apreciem că 
această ramură are condiţii reale de reabilitare. 

 
Tabelul 3.3.1 - Indici de specializare la export ai României  

fata de U.E. (1995) 

Grupe de produse 

Rata de 
acoperire Indice 

specializare 
la export 

Indice 
specializare 

la export 
după VAB 

Indice 
specializare 

la export 
după 

CONS.ENG. 
în UE 

în afara 
UE 

V.Produse minerale 77% 25% 49% 43% 36% 

VI.Produse chimice 37% 130% 62% 66% 23% 

VII.Materiale plastice,cauc. 
şi art.din acestea 

56% 47% 134% 113% 122% 

VIII.Piei crude,piei 
tabac,blănuri şi prod.din ac. 

22% 57% 182% 17% 316% 

IX.Prod. din lemn, exclusiv 
mobilier  

200% 1173% 75% 60% 147% 

X.Hârtie şi articole din 
acestea 

23% 54% 89% 41% 47% 

XI.Textile şi articole din 
textile 

33% 639% 51% 181% 456% 

XII.Încălţăminte,pălării,um-
brele şi art.similare 

451% 172% 218% 561% 2937% 

XIII.Art.din piatră, ipsos, 
ciment, ceramică, sticlă 

128% 146% 156% 45% 37% 

XV.Metale comune şi 
articole din acestea 

245% 282% 119% 151% 87% 

XVI.Maş.,ap. şi echip.el.; 
ap.de înreg. 

23% 51% 121% 57% 155% 

XVII.Mijloace şi materiale de 
transport 

67% 146% 70% 67% 77% 

XX.Marfuri şi produse 
diverse (mobilă ş.a.) 

340% 250% 188% 284% 1138% 

Sursa: calculat pe baza datelor din Anuarul statistic al României, C.N.S., Bucureşti, 1998. 
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Figura 3.3.1 - Competitivitatea industriilor în funcţie de valoarea 
adăugată, în anul 1995 

 

 
 

Legendă: 
V Produse minerale 
VI Produse chimice 
VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 
VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea 
IX Produse din lemn, exclusiv mobilier 
X Hârtie şi articole din aceasta 
XI Textile şi articole din textile 
XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare 
XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din alte  materiale similare 
XV Metale comune şi articole din acestea 
XVI Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de  înregistrat sau de reprodus 

sunetul şi imaginile 
XVII Mijloace şi materiale de transport 
XX Mărfuri şi produse diverse (mobilă ş.a.) 
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Figura 3.3.2 - Competitivitatea industriilor în funcţie de consumul de 
energie în anul 1995 

 

 
 

Legendă: 
V Produse minerale 
VI Produse chimice 
VII Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 
VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri şi produse din acestea 
IX Produse din lemn, exclusiv mobilier 
X Hârtie şi articole din aceasta 
XI Textile şi articole din textile 
XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare 
XIII Articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare 
XV Metale comune şi articole din acestea 
XVI Maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de  înregistrat sau de reprodus 

sunetul şi imaginile 
XVII Mijloace şi materiale de transport 
XX Mărfuri şi produse diverse (mobilă ş.a.) 
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În concluzie, din cele prezentate putem aprecia că: sunt ramuri ale căror 
produse pot deveni competitive pe piaţa U.E. (încălţăminte, pielărie, umbrele şi 
articole similare, mărfuri şi produse diverse, în primul rând, urmate de ramurile 
metale comune şi articole din acestea, articole din piatră, ipsos, ciment, 
ceramică, sticlă şi din alte materiale similare şi produse din lemn, exclusiv 
mobilier); sunt unele ramuri pentru care există şanse reale de îmbunătăţire a 
competitivităţii (ramurile materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea şi 
textile şi articole din acestea, în primul rând, urmate de ramura piei crude, piei 
tăbăcite, blănuri şi produse din acestea şi ramura maşini, aparate şi echi-
pamente electrice, aparate de înregistrat sau de produs sunetul şi imaginile); 
sunt şi ramuri care pentru a fi competitive pe piaţa UE necesită eforturi 
financiare apreciabile (produse chimice şi mijloace şi materiale de transport, 
dar mai ales ramurile produse minerale, hârtie şi articole din acestea). 

Lipsa de competitivitate externă a economiei româneşti nu poate fi 
depăşită prin măsuri conjuncturale şi nici prin măsuri de stabilizare 
macroeconomică. "Redresarea economică" din anii 1994-1996 a fost de 
anvergură mică şi nu în creştere, ceea ce nu au constituit argumente pentru o 
producţie competitivă şi fluxuri economice pozitive în comerţul exterior. 
Stabilitatea macroeconomică şi creşterea economică pozitivă care să permită 
creşterea competitivităţii producţiei industriale ar trebui să conducă la 
adoptarea unui cadru legislativ-normativ adecvat (în special, urgentarea 
promulgării legii contractelor) care să determine realizarea şi funcţionarea 
corectă a economiei, definirea clară a dreptului de proprietate în toate 
domeniile, limitarea economiei subterane şi a ingerinţelor politicii în economie. 

 

Tabelul 3.4.1 - Intensitatea comerţului intraindustrial  
în anii 1995,1996 ŞI 1997 

Ramurile industriale 
Indicatorul GRUBEL 

1995 1996 1997 
Total industrie 9.54% 13.43% 10.79% 
IV.Produse alimentare, băuturi, tutun 71.19% 64.33% 59.52% 
V.Produse minerale 12.89% 15.23% 35.48% 
27.Combustibili şi uleiuri minerale 17.37% 15.17% 42.10% 
VI.Produse ale industriei chimice 46.31% 54.34% 58.40% 
29.Produse chimice organice 6.71% 2.47% 14.82% 
VII.Materiale plastice, cauciuc,deriv. 27.91% 38.24% 39.09% 
39.Materiale plastice şi articole 31.27% 46.98% 44.66% 
X.Pastă de lemn, hârtie, carton,art. 61.97% 76.98% 77.29% 
48.Hârtie şi carton, art. din pastă cel. 56.17% 73.05% 73.56% 
XI.Materiale textile şi articole 13.62% 13.77% 11.97% 
55.Fibre sintetice sau artificiale 88.16% 90.70% 92.24% 
XII.Încaltaminte, art.de încaltaminte 63.62% 62.17% 59.69% 
XV.Metale comune şi articole 41.97% 27.12% 39.13% 
72.Fontă, fier şi otel 61.38% 50.01% 70.14% 
73.Produse din fonta, fier şi oţel 24.54% 13.88% 3.32% 
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Ramurile industriale 
Indicatorul GRUBEL 

1995 1996 1997 
XVI.Maşini şi aparate electrice 63.21% 62.89% 59.79% 
84.Reactori nucleari, boilere,maş.mec. 73.75% 71.92% 64.37% 
85.Maşini, ap. şi mat. electrice 39.88% 39.76% 52.51% 
XVII. Mijloace de transport 20.06% 6.93% 21.99% 
87.Automobile, tractoare, biciclete 41.26% 40.44% 46.50% 
XX. Mărfuri şi produse diverse 54.60% 47.23% 43.67% 
94.Mobilă, ap. de iluminat şi articole 77.53% 74.56% 71.76% 

Sursa: calculat pe baza datelor din Buletinul statistic de comerţ exterior, nr.12, CNS, 
Bucureşti, 1998. 

 

3.4. Influenţa restructurării industriei de prelucrare primară 
asupra competitivităţii produselor manufacturate 

Faţă de cele de mai sus, pentru evidenţierea impactului restructurării şi 
specializării din industria de prelucrare primară - care asigură condiţiile 
materiale de desfăşurare a proceselor productive din industria prelucrătoare - 
asupra nivelului de competitivitate a produselor industriale, s-a calculat 
intensitatea comerţului intraindustrial, ca şi dispersia produselor acestor ramuri 
în industriile prelucrătoare şi principalele sectoare ale economiei naţionale. 

a) În ceea ce priveşte evoluţia comerţului intraindustrial (tabelul 3.4.1.), 
se pot evidenţia următoarele aspecte: 

 dacă până în anul 1996 comerţul intraindustrial total a marcat un ritm 
ascendent, în anul 1997, odată cu declinul industriei care, după unele 
aprecieri ale CNS, va continua şi în 1998, a avut un ritm descendent; 

 sunt anumite grupe de produse industriale al căror comerţ intraindustrial 
are un trend descendent continuu; scăderea mai bruscă s-a înregistrat 
tocmai la grupa de produse din fontă, fier şi oţel (grupa 73), care, în 
acelaşi timp, are şi o mare dispersie în celelalte ramuri ale industriei şi 
sectoare ale economiei naţionale; 

 sunt grupe de produse care au înregistrat o evoluţie crescătoare 
continuă a comerţului intraindustrial - grupa V produse minerale -, 
care, de asemenea, are o mare dispersie în majoritatea ramurilor 
industriei manufacturate. 

b) În ceea ce priveşte dispersia produselor de prelucrare primară în 
celelalte ramuri industriale şi sectoare ale economiei naţionale (figurile 3.4.2-
3.4.12

1
), se pot face următoarele aprecieri: 
 orice modificare în ramura "energie electrică, termică, gaze şi apă" 

are influenţe în toate celelalte sectoare de activitate, a căror pondere 

                                                           
1
 Calculele prezentate în figurile 3.4.2-3.4.12 s-au făcut în cadrul sectorului 
"Economia Resurselor Naturale. Politici Energetice" pe baza datelor din tabelul 
input-output din anul 1995. 
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este de la 0,06% în ramura "cauciuc şi mase plastice" până la 9,5% în 
"chimie şi fibre sintetice" şi 8,27% în "metalurgie şi siderurgie"; de 
asemenea, se remarcă şi ponderea mare a consumului propriu - 
25,8% - care, în mare parte, se datorează şi pierderilor pe reţea; 

 o situaţie asemănătoare se întâlneşte şi în cazul ramurii "ţiţei şi produse 
petroliere", cu deosebirea că, 42,8% cât este consumul propriu, 
reprezintă de fapt activitatea de rafinare a ţiţeiului şi obţinerea 
produselor petroliere care sunt dispersate, la rândul lor, în majoritatea 
sectoarelor economiei naţionale, în special, în "transporturi" şi "energie 
electrică, termică, apă şi gaze"; 

 produsele rezultate din prepararea resurselor minerale au ca 
principală destinaţie ramuri ale industriei de prelucrare primară 
(metalurgie şi siderurgie în cazul cărbunilor şi minereurilor metalifere), 
sau în anumite sectoare de activitate specifice (sectorul construcţii în 
cazul minereurilor şi materialelor pentru construcţii); 

 energointensivitatea şi material-intensivitatea metalurgiei şi siderurgiei 
se resimte atât în produsele propriului sector, cât şi în ramuri ale 
industriei în care sunt utilizate prioritar, cum ar fi "industria construc-
ţiilor de maşini" şi "mijloace de transport"; 

 produsele industriei uşoare, în general, au o mare dispersie în majo-
ritatea ramurilor industriale dar, mai ales, în sectorul administraţiei 
publice şi unele sectoare sociale. 

 
Figura 3.4.2 - Utilizarea produselor industriei “Cocs, Petrol” în sectoarele 

şi ramurile economiei naţionale 
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Figura 3.4.3 - Utilizarea produselor industriei “Ţiţei şi produse petroliere” 
în sectoarele şi ramurile economiei naţionale 

 
 

Figura 3.4.4 - Utilizarea produselor industriei “Minereuri feroase 
şi neferoase” în sectoarele şi ramurile economiei naţionale 
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Figura 3.4.5 - Utilizarea produselor industriei “Minereuri pentru 
construcţii” în sectoarele şi ramurile economiei naţionale 
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Figura 3.4.6 - Utilizarea produselor industriei “Textile, confecţii” 
în sectoarele şi ramurile economiei naţionale 
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Figura 3.4.7 - Utilizarea produselor industriei “Pielărie şi încălţăminte” în 
sectoarele şi ramurile economiei naţionale 
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Figura 3.4.8 - Utilizarea produselor industriei “Lemn, mobilă şi alte 
produse industriale” în sectoarele şi ramurile economiei naţionale 
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Figura 3.4.9 - Utilizarea produselor industriei “Celuloză şi hârtie” 
în sectoarele şi ramurile economiei naţionale 
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Figura 3.4.10 - Utilizarea produselor industriei “Materiale de construcţii” 
în sectoarele şi ramurile economiei naţionale 
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Figura 3.4.11  Utilizarea produselor industriei “Metalurgie şi siderurgie” în 
sectoarele şi ramurile economiei naţionale 
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Figura 3.4.12  Utilizarea produselor industriei “Energie electrică, termică, 
gaze, apă” în sectoarele şi ramurile economiei naţionale 
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* 
 

*  * 
Din cele de mai sus, se poate desprinde concluzia generală că nivelul de 

competitivitate al produselor industriilor de prelucrare primară influenţează atât 
direct competitivitatea ramurilor industriei manufacturate şi a unor sectoare ale 
economiei naţionale, cât şi indirect, printr-un efect de antrenare. 

 
CONCLUZII FINALE 

În procesul reformei economice din România, axat pe două coordonate 
majore cu caracter economic şi social, au apărut anumite contradicţii datorate 
accentuării reducerii producţiei industriale concomitent cu diminuarea gradului 
de ocupare a pieţei muncii şi scăderea nivelului de trai. Privatizarea şi restruc-
turarea s-au făcut, în sine, fără o politică economică coerentă prin care să se 
asigure relansarea economiei şi creşterea competitivităţii producţiei, conco-
mitent cu realizarea coordonatei sociale a obiectivului reformei economice.  

În domeniile extractiv, energetică şi de prelucrare primară restructurarea 
economiei şi privatizarea unităţilor economice au avut un ritm mai lent, iar 
acolo unde s-au făcut nu s-au obţinut, până în prezent, rezultatele dorite. 

 Industria extractivă a gazelor naturale dispune de active importante, 
ROMGAZ fiind supusă, în prezent, unui amplu proces de privatizare, 
în acest sens, fiind propuse trei opţiuni (vânzarea acţiunilor prin 
licitaţie sau ofertă publică; vânzarea acţiunilor unor investitori stra-
tegici; formarea unei companii mixte); ţinând seama de faptul că 
România, prin poziţia sa geostrategică, poate deveni un punct 
profitabil pentru transportul gazelor naturale din estul către centrul şi 
vestul Europei, acţiunile de restructurare şi privatizare a acestui 
sector ar trebui considerate ca prioritare în cadrul procesului de 
reformă economică. 

 Industria extractivă şi de rafinare a ţiţeiului, prin SNP PETROM, este 
organizată ca societate specifică economiei de piaţă care poate să 
facă faţă concurenţei unor firme străine care au cumpărat fie rafinării 
(LUKOIL), fie societăţi de distribuţie (SHELL, MOL, AGIP etc.); în 
acest scop procesele de modernizare şi retehnologizare trebuie să 
aibă ca principal obiectiv creşterea calităţii produselor petroliere, 
destinate atât pieţei interne cât şi celei externe. 

 Industria extractivă a cărbunilor a fost şi este supusă continuu unui 
amplu proces de restructurare, în principal, prin închiderea unor mine 
şi/sau disponibilizarea de personal; este un proces care implică 
probleme sociale serioase, ca şi eforturi financiare apreciabile, dacă 
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se ţine seama de faptul că nivelul cheltuielilor de reconversie a 
zonelor miniere este de aproximativ 30-50 mii dolari pentru fiecare loc 
de muncă disponibilizat; în acest sens, considerăm că acestor acţiuni 
ar trebui să li se acorde o mai mare importanţă pentru a nu se mai 
face la întâmplare (ca în anul 1997), ci pe baza unor studii de 
fezabilitate, evaluare şi oportunitate a fiecărei exploatări miniere. 

 Industriei energiei electrice şi termice este într-un amplu proces de 
restructurare care, în opinia noastră, ar trebui să aibă în vedere, pe 
de o parte, reducerea dimensiunii CONEL S.A. prin separarea celor 
trei activităţi de producere, de transport şi de distribuţie a energiei 
electrice, iar pe de altă parte, să se acorde o mai mare importanţă 
energiei termice ştiut fiind faptul că de modul de funcţionare al 
TERMOTEHNICA S.A. depinde asigurarea condiţiilor de viaţă pentru 
o bună parte a populaţiei; eficientizarea activităţilor economice din 
industria energiei electrice şi termice impune, în primul rând, 
scoaterea de sub control guvernamental şi aplicarea unor metode 
moderne de stabilire a tarifelor şi preţurilor. 

 Modificările în structura balanţei energetice a României sunt condiţio-
nate, pe de o parte, de accelerarea proceselor de privatizare în întreg 
sectorul energetic şi de asigurare a eficienţei producţiei şi distribuţiei 
energiei electrice şi termice printr-o politică coerentă de tarife şi 
preţuri, iar pe de altă parte, de creşterea eficienţei energetice prin 
măsuri de restructurare şi modernizare a principalelor întreprinderi 
energointensive, ca şi de tarifarea corespunzătoare a consumului 
agenţilor economici şi al populaţiei. 

 Siderurgia. Fiind o ramură supradimensionată şi energointensivă, 
ajustările structurale ar trebui să aibă ca principal obiectiv menţinerea 
numai a acelor capacităţi viabile pentru creşterea eficienţei econo-
mice şi profitabilitatea combinatelor respective, ca şi creşterea com-
petitivităţii produselor care au piaţă internă şi externă (inclusiv în 
cadrul UE). 

 Eficientizarea activităţilor economice din industria metalurgiei nefe-
roase, în opinia noastră, impune privatizarea rapidă, mai ales în între-
prinderile din industria metalelor neferoase grele, energointensive, 
material-intensive şi poluante, unele dintre acestea fiind considerate 
fără perspectivă. 

 Industria cimentului este una dintre puţinele ramuri industriale în care 
procesul de privatizare a fost definitivat, acţiunile de retehnologizare 
şi modernizare care sunt programate având ca principal obiectiv 
creşterea competitivităţii cimentului pe piaţa externă prin reducerea 
consumului energetic şi a cheltuielilor de fabricaţie. 
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 Industria de prelucrare a lemnului, deşi a fost supusă unor privatizări 
semnificative (aproximativ 70% din întreprinderi sunt privatizate), 
necesită în continuare eforturi de modernizare pentru creşterea 
competitivităţii produselor româneşti pe piaţa externă în faţa unor mari 
concurenţi cum ar fi Italia. 

 Industriilor de textile şi produse textile ar trebui să li se acorde o mai 
mare atenţie ţinând seama de faptul că, prin tradiţie, România, în 
trecut, a avut o piaţă externă bine conturată; în acest sens, 
considerăm că ar fi necesară atragerea investitorilor autohtoni pentru 
obţinerea unor produse care au baza de materii prime asigurată din 
producţia internă şi care pot deveni, în scurt timp, competitive pe piaţa 
internă şi externă printr-o politică coerentă de adaptare la cerinţele 
modei. 

 Industria de pielărie şi încălţăminte, pentru a face faţă concurenţei pe 
piaţa internă şi mai ales externă, trebuie să suporte un amplu proces 
de modernizare a managementului în scopul atragerii de contracte şi 
comenzi externe. 

 Reforma economică, în opinia noastră, ar fi trebuit să înceapă în 
industriile extractivă, energetică şi de prelucrare primară, care asigură 
condiţiile materiale de desfăşurare a activităţilor economice în 
industria prelucrătoare; în acest sens, este oportună o politică mai 
activă de atragere a investitorilor străini în anumite ramuri ale 
industriei de prelucrare primară, în special sub forma investiţiilor 
directe, cel puţin din două considerente şi anume, ocuparea de către 
România a unui anumit segment pe piaţa externă pentru produsele 
acestor ramuri (în principal, produse metalurgice şi petroliere), ca şi 
importanţa acestor produse pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice eficiente ale ramurii industriei prelucrătoare. 
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Anexa 1 - Efortul financiar privind  
restructurarea industriei extractive a gazelor (mil.$) 

Tipul de acţiune Suma 

Implementarea programului de restructurare şi dezvoltare 5,3 

Stimularea producţiei de gaze 13 

Implementarea SCADA 53 

Reabilitarea sistemului de distribuţie a gazelor 45,3 

Management şi supervizare pct.3 şi 4 3,9 

Asistenţă tehnică şi echipament de protecţie 0,6 

Audit financiar-contabil la finele fiecărui exerciţiu financiar 0,5 

TOTAL 121,6 

Sursa: prelucrări IEI după informaţii preluate de la MIC. 

 

 

Anexa 2 - Efortul financiar privind 
restructurarea industriei de rafinare (mil.$) 

Tipul de acţiune ARPECHIM 
PETRO-
BRAZI 

PETRO-
TRANS 

TOTAL 

Raţionalizarea capacităţilor şi pregătirea 
pentru privatizare 

22 25,9 90 137,9 

Realizarea calităţii produselor conform 
normelor ecologice internaţionale 

3 10,8 - 13,8 

Reducerea poluării şi reconstrucţia 
ecologică 

3 12,6 - 2 

Reducerea forţei de muncă şi 
reorientarea profesională 

0,5 2 - 2,5 

TOTAL 28,5 51,3 90 169,8 

Sursa: prelucrări IEI după informaţii preluate de la MIC. 
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Anexa 3 - Evoluţia producţiei fizice de ciment în România 

 
 

1989 1992 1994 1996 1997 

12300 6666 5960 6924 6546 

Notă: De remarcat că cifrele diferă de cele folosite în lucrarea Modificări structurale ale 
industriei de prelucrare primară în perspectiva integrării UE, 1997, obţinute de la 
Ministerul Industriilor şi care au stat la baza întocmirii strategiei de restructurare a 
industriei cimentului. 

Sursa: baza de date a ERN.PE-IEI. 
 

Anexa 4 - Structura capacităţii de producţie 
a industriei cimentului din România 

Denumirea societăţii comerciale Capacitate de producţie (%) 

CIMUS S.A. Câmpulung 9,8 

CIMENTUL S.A. Turda 5,8 

ROMCIF S.A. Fieni 7 

CASIAL S.A. Deva 11 

MOLDOCIM Bicaz 11 

ROMCIM Bucureşti 55 

TEMELIA Braşov 0,4 

Sursa: baza de date a ERN.PE-IEI. 
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Anexa 5 - Rata de penetrare: import/(producţia distribuită+taxe 
vamale+import-export) 

(%) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Alimentară şi băuturi 7,86 4,59 10,11 8,44 5,84 6,27 

Textilă şi produse textile 5,00 6,21 28,13 25,13 45,53 56,77 

Celuloză, hârtie, carton 5,53 6,01 20,42 13,98 14,87 21,43 

Prelucrarea petrolului 5,21 2,95 31,26 41,98 30,71 19,44 

Chimie de bază  22,30 18,63 26,57 26,73 24,92 40,94 

Metalurgie 11,39 6,26 12,08 14,93 15,59 22,16 

Construcţii metalice şi 
prod.din metal 

7,54 4,68 16,45 18,76 19,11 20,10 

Maşini şi aparate electrice 14,12 13,62 22,94 31,17 32,68 37,74 

Maşini, utilaje şi echipamente 17,35 13,24 32,59 30,12 36,42 45,50 

Transp.rutier şi mijloace de 
transport 

34,40 37,76 17,53 17,40 15,73 27,65 

Alte mijloace de transport 7,81 3,66 24,96 23,75 35,12 27,29 

Echip.de radar, TV, 
telecomunicaţii 

21,58 23,33 47,63 32,57 23,26 42,23 

Aparat.şi instrumente 
medicale,optică 

18,06 21,30 26,53 33,06 35,34 53,33 

Industrie extractivă 57,05 50,94 47,16 43,18 42,33 48,47 

Tehnică de calcul 17,31 41,16 79,39 69,22 76,89 64,81 

Produse agricole de bază 5,69 4,25 6,87 6,41 2,96 3,35 

Producţia şi distribuţia 
energiei 

3,14 5,85 3,31 1,74 3,69 0,55 

TOTAL 10,3 8,4 13,7 12,6 13,2 15,6 

Sursa: Conturile Naţionale, CNS, 1996. 

 

Anexa 6 - Gradul de acoperire al importului prin export (%) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Alimentară şi băuturi 7,4 50,29 38,30 50,11 79,63 52,67 

Textilă şi produse textile 307,13 158,40 80,34 166,43 144,61 125,08 

Celuloză, hârtie, carton 109,29 157,93 103,73 105,63 157,87 117,33 

Prelucrarea petrolului 769,94 1252,45 111,5 58,65 108,67 163,33 

Chimie de bază  63,04 87,13 105,73 93,00 101,50 86,10 

Metalurgie 117,86 338,07 336,98 435,10 308,93 323,34 

Construcţii metalice şi 
prod.din metal 

154,43 158,99 146,11 169,81 128,06 165,39 

Maşini şi aparate electrice 104,6 92,33 60,19 43,71 77,48 66,83 

Maşini, utilaje şi echipamente 43,99 129,25 81,54 95,22 54,24 22,85 

Transp.rutier şi mijloace de 
transport 

66,76 109,15 115,09 86,54 123,20 70,43 

Alte mijloace de transport 197,48 922,51 164,31 125,29 114,69 100,54 

Echip.de radar, TV, 1012,5 1512,8 582,4 528,4 406,6 251,02 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

telecomunicaţii 

Aparat.şi instrumente 
medicale,optică 

0,25 0,92 1,02 4,39 3,35 1,01 

Industrie extractivă 2,63 4,28 3,27 3,20 13,36 4,84 

Tehnică de calcul 6,14 16,40 15,49 11,82 6,59 3,24 

Produse agricole de bază 3,80 25,66 21,76 15,78 45,85 72,40 

Producţia şi distribuţia 
energiei 

3,61 0,01 3,69 10,22 1,34 10,9 

TOTAL 63,9 81,7 76,7 82,2 92,3 85,9 

Sursa: Conturile Naţionale, CNS, 1996. 

 

Anexa 7 - Evoluţia structurii exportului României pe principalele ramuri 
ale industriei (%) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Alimentară şi băuturi 0,8 2,8 3,2 3,6 3,5 2,5 

Textilă şi produse textile 11,2 7,0 8,61 1,5 15,8 15,0 

Pielărie şi încălţăminte 2,3 1,6 1,6 2,8 4,5 4,6 

Celuloză, hârtie, carton 1,7 2,6 3,6 2,4 3,4 3,5 

Prelucrarea petrolului 14,7 11,4 9,1 8,1 9,2 6,2 

Chimie de bază 5,9 6,7 7,8 6,4 5,9 8,7 

Produse finite nemetalice 3,8 3,2 2,9 2,6 2,1 2,4 

Metalurgie 6,8 9,6 9,9 11,7 10,0 11,2 

Construcţii metalice şi prod.din 
metal 

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

Maşini şi aparate electrice 3,3 2,3 1,4 1,2 2,2 2,5 

Transt.rutier şi mijl.de transport 5,6 2,4 3,2 2,2 2,2 2,3 

Alte mijloace de transport 4,7 6,5 5,5 3,9 3,6 2,1 

Maşini, utilaje şi echipamente 6,2 8,8 8,1 6,4 4,4 2,5 

Mobilier şi alte activităţi 
nedefinite 

7,3 9,6 7,3 7,9 6,2 7,7 

Produse agricole de bază 0,5 2,6 2,4 2,0 2,1 3,3 

Transport 12,2 8,1 9,0 9,1 8,0 9,0 

Sursa: Conturile Naţionale, CNS, 1996. 
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284 

CUPRINSUL ANALITIC AL TEZEI 

 



 

 

285 

 



 

 

286 

 



 

 

287 

 



 

 

288 

 
  



INTRODUCERE 

 
In istoria gândirii agrare, puţine categorii economice au avut parte de un 

destin atât de controversat precum renta funciară. 
Specialişti în domenii diferite, din diverse perioade sau şcoli şi curente, 

au abordat din unghiuri diferite renta funciară, exagerându-i sau neglijându-i 
importanţa. Timp de aproape două secole, studiul rentei funciare a incitat 
numeroase personalităţi intuind totuşi importanţa studierii şi înţelegerii 
mecanismelor de formare a rentei funciare, dar mai ales de însuşirea acesteia. 
Iniţial, studierea rentei funciare s-a cantonat în sfera de investigaţie a 
specialiştilor în doctrine economice. Ulterior, specialiştii tehnici au intuit 
necesitatea studierii teoretice a mecanismului tehnic de formare a rentei 
funciare, pentru ca apoi să asocieze aceste aprecieri modelelor teoretice 
economice deja concepute. Studiul a căpătat uşor şi o altă dimensiune 
îndreptată spre efectele juridico-financiare ale cunoaşterii mecanismului de 
formare a rentei funciare, de manifestare a acesteia, dar şi de transformare 
sau transfer al rentei funciare. 

Aşa apare un paradox încă insuficient înţeles, care face din renta 
funciară o categorie economică bine definită, având un fundament tehnic şi 
teoretic riguros cunoscut, o entitate economică volatilizată, în procesul 
repartiţiei produsului final obţinut, în expresie valorică. Din renta funciară se 
alimentează, în primul rând, de multe ori, în mod necuvenit, dacă nu chiar 
întotdeauna, alte dimensiuni economice, exprimate prin cheltuieli directe, 
salarii, dobânzi, cheltuieli indirecte etc, care înghit cu rapacitate peste nivelul 
lor de alocare, într-un raport neechivalent, procente însemnate din renta 
funciară regăsită în valoarea produsului obţinut. 

Al doilea nivel de devalizare a valorii rentei funciare îl constituie modul 
de repartizare a venitului net obţinut, care în general este împărţit între 
drepturile suplimentare ale plăţii muncii, drepturile aferente capitalului de 
exploatare avansat (parţial rentei diferenţiale II), drepturile statului prin impozit 
asupra venitului agricol şi asupra terenurilor, prelevări pentru dezvoltarea 
viitoare şi abia ce rămâne, dacă rămâne ceva, rămâne capitalului de 
exploataţie, din care în primul rând ar trebui extrasă renta absolută aferentă 
proprietarului şi apoi renta diferenţială I, aferentă fertilităţii solului şi rentei de 
amplasare. Dar tocmai acestor ultime categorii de prelevare, de regulă, nu le 
mai rămâne nimic din ceea ce de fapt renta funciară I a creat - o bună parte din 
valoarea producţiei agricole obţinute. 

Şi cum parcă nu era suficient, renta funciară, sub toate formele sale de 
manifestare, este vămuită, în al treilea rând, printr-un nivel al preţurilor 
produselor agricole cu mult sub valoarea reală a produsului obţinut (din 
cercetările noastre cu 30-60% mai mici), fapt ce oferă posibilitatea transferării 
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fără echivalent a rentei funciare din sectorul primar în sectorul secundar sau 
terţiar, unde se manifestă prin preţurile ridicate ale acestora şi, evident, este 
însuşită pe nedrept de fabricant sau comerciant. Chiar dacă, aparent, statul îşi 
încasează drepturile, prin sistemul fiscal existent, se decapitalizează 
proprietarul funciar, cu urmări deosebit de grave. 

Procesul de volatilizare a rentei funciare se încheie, în al patrulea rând, 
prin rata inflaţiei extrem de ridicată, fapt ce nu permite cuantificarea reală a 
valorii rentei funciare deoarece, oricât de ridicată ar fi rata dobânzii capitalului 
avansat, în economiile în declin, rata inflaţiei este mai ridicată decât aceasta. 

Iată, deci, în linii mari, odiseea rentei funciare, categorie economică 
mult discutată, asupra căreia trebuie, totuşi, să revenim cu atenţie, întrucât 
necunoaşterea formelor de manifestare atrage după sine promovarea unor 
politici financiar-fiscale deosebit de păguboase, periclitând grav cea mai 
valoroasă componentă a avuţiei naţionale, pământul. 

Aşadar apariţia unei teze de doctorat cu tema "Contribuţii privind 
determinarea rentei funciare în agricultură" nu este întâmplătoare. 

Acumularea, timp de douăzeci de ani, a unor informaţii structurate în 
plan tehnic, economic, social şi juridic privind pământul, în perspectivă istorică, 
sub toate formele sale de manifestare, a constituit motivaţia ierarhizării 
informaţiilor pe anumite niveluri şi intercorelarea acestora prin prisma rentei 
funciare şi a celorlalte categorii tehnice, economice şi juridice aferente 
pământului: valoare, preţ, impozite, taxe, randamente, productivitate, arendare, 
concesionare, locaţie etc. 

S-a conturat astfel o lucrare amplă, aflată la interferenţa dintre domeniul 
economic cu aspectele tehnice, juridice şi sociale, privite în spaţiu şi în timp, 
care permite surprinderea unor aspecte noi privind problematica rentei 
funciare. 

Lucrarea este structurată pe şase capitole: 
Capitolul I - Bazele tehnice ale evaluării potenţialului productiv al 

pământului şi ale determinării rentei funciare - prezintă fundamentele tehnice, 
juridice şi sociale care stau la baza evaluării naturalistice a terenurilor. 
Capitolul se constituie într-un nucleu informativ, cu precădere tehnic, care 
poate sta la baza unei merceologii funciare. Sunt punctate principalele 
caracteristici tehnice a mărfii pământ, despre care prea puţine aspecte 
economice ştiu agronomii şi despre care şi mai puţine lucruri tehnice cunosc 
economiştii. 

Capitolul al II-lea - Renta funciară în diverse şcoli şi curente economice 
- face o trecere sumară în revistă a evoluţiei conceptului economic de rentă 
funciară. 

Capitolul al III-lea - Gândirea economică românească privind renta 
funciară - cuprinde o crestomaţie de circa 2 00 de extrase, din peste 50 de 
lucrări, a 40 de autori români din diverse specialităţi, care abordează în general 
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colateral renta funciară, dar evidenţiază aspecte deosebit de importante ale 
acesteia. 

Capitolul al IV-lea - Evoluţia modalităţilor de cuantificare a rentei 
funciare - porneşte de la descrierea pe larg a modelelor clasice de prezentare 
a rentei funciare, ajungând în contemporaneitate cu interpretări şi modalităţi 
diferite de calcul. 

Capitolul al V-lea - Teoria şi practica economică privind evaluarea 
terenurilor ca element subsidiar al rentei funciare - tratează aspectul cel mai 
palpabil al rentei funciare, prin contribuţia acesteia la modelarea preţului şi 
valorii pământului, precum şi la fundamentarea metodologiilor de evaluare a 
pământului. 

Capitolul al VI-lea - Aspecte metodologice noi privind determinarea 
rentei funciare şi a valorii terenurilor agricole - constituie un ansamblu de idei 
noi, din care unele personale, privind determinarea rentei funciare, 
îmbunătăţirea evidenţei calitative a terenurilor şi evaluarea lor expeditivă. 

Studiul cuprinde un volum de 497 de pagini şi are la bază peste 260 
surse bibliografice, un mare număr de trimiteri bibliografice, un bogat aparat 
ilustrativ, cuprinzând 182 de tabele, 48 de anexe şi 17 figuri şi scheme, 
numeroase formule şi relaţii de calcul. Pe întregul parcurs al studiului au fost 
apelaţi 426 de autori citaţi de peste 1600 de ori. 

Lucrarea, în ansamblu, nu şi-a propus epuizarea unei problematici atât 
de ample, lucru de altfel imposibil, dar a încercat să sublinieze marea 
diversitate a formelor prin care renta funciară poate fi analizată, cunoscută şi 
determinată direct sau indirect. 

Parcurgerea acestei lucrări poate constitui un motiv de declanşare a 
unor alte demersuri ştiinţifice privind înţelegerea şi sprijinirea demersurilor 
necesare pentru protejarea pământului, ca bun naţional, ca siguranţă ecologică 
şi ca linişte ambientală. 

 



PRINCIPALELE REZULTATE ALE CERCETĂRII 

1. Elementul fundamental în geneza rentei funciare îl constituie 
fertilitatea care, în modul cel mai general, reprezintă capacitatea solului, într-
un context interactiv multifactorial, insuficient cunoscut şi stăpânit, de a 
produce fitomasă (fig. 1). 
 

Figura 1. Cadrul multifactorial de manifestare a capacităţii de creaţie a 
solului prin fertilitate 
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În sinteză ecuaţia de maximă generalitate a puterii de creaţie a solului 
prin fertilitate se poate oglindi prin relaţiile (vezi fig. 1): R:= f(Y) sau 

R = g(S,M,P) sau 
R = h(A,B,C;D,E,F;G,H,I;J,K)  
În care: R= creaţia de biomasă; 
Y= fertilitatea solului; f= funcţie necunoscută; 
g,h= funcţii aproximative de cuantificare; S,M,P= variabile fundamentale; 
A,B,C,...,K= mulţimea grupurilor de variabile factoriale. Sistemul în 

multilaritatea sa, este o funcţie de timp. 
2. Finalitatea oricărui proces de producţie agricol îl constituie obţinerea 

producţiei agricole. Acest proces este deosebit de complicat angrenând mai 
multe niveluri ierarhice de formare a recoltelor şi anume: 

• existenţa unui cadru natural propice (mediu, sol şi plantă); 
• existenţa unor norme tehnologice stricte ce acţionează asupra cadrului 

natural dat; 
• existenţa unui sistem socio-economic care să dorească recolta, care să 

manipuleze tehnologia şi care să consume producţia. 
Omului îi revine rolul de liber arbitru între pământ caracterizat prin 

însuşirea sa miraculoasă de a crea şi produsul agricol care măsoară parţial 
puterea creaţiei funciare. 

Aceasta este chintesenţa punctului de vedere naturalistic privind 
formarea rentei funciare (figura 2). 

3. Externalitatea unor factori de producţie consumaţi fac şi în 
cazul calculului eficienţei energetice a producţiei vegetale o evaluare 

incompletă, dar sugestivă, în sensul în care se subliniază încă o dată, dacă 
mai era necesar, că producţia vegetală este singurul sector de producţie 
în care consumatorul nu plăteşte integral costul produsului, 

dar proprietarul de pământ pretinde şi chiar încasează din darul naturii, 
uneori în mod gratuit sau alteori prin efortul generaţiilor anterioare, aspect 
oglindit de modul de formare a rentei funciare. 

4. Astăzi axa principală a rentei funciare s-a transferat din sfera creării, 
aspect elucidat de teoriile clasice privind renta funciară, în sfera realizării 
efective în procesul guvernat de legităţile cererii şi ofertei, aspect tratat pe 
larg de teoriile neoclasice marginaliste şi utilitariste. Dar acest domeniu se 
intersectează cu opţiuni economice noi, determinate de axa economie-cheltuială, 
de conduita comportamentală umană şi instituţională, de caracterul discutabil al 
creşterii economice, de echilibrul creşterii calitative a vieţii şi conservarea 
mediului, de legătura dintre natura proprietăţii şi alocarea resurselor, de caracterul 
limitat sau nelimitat al dezvoltării proprietăţii, de promovarea economiei de 
concurenţă şi profit, de acceptarea dirijismului macroeconomic. 

În această lumină, abordarea rentei funciare implică deja o gândire 
sistematică, cu undă de şoc mult mai profundă decât a fost stabilită de 
gândirea economică clasică şi neoclasică. 
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Figura 2. Nivelurile ierarhice ale formării şi consumării recoltelor 
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5. Renta funciară, prin conţinut, semnificaţii şi implicaţii, depăşeşte cu 
mult graniţele economiei concrete, constituind pivotul în înţelegerea aspectelor 
teoretice generale ale acelei secţiuni a economiei politice ce dă consistenţă 
economiei agrare. 

6. Trecând în revistă teoriile cunoscute privind renta funciară, prezentate 
anterior, remarcăm faptul că pământul, ca obiect al proprietăţii, indiferent 
de forma acesteia, generează, în cazul exploataţiilor agricole, prin 
consumaţiuni de capital uman, material şi financiar egale, rezultate 
variabile. Aceasta se datorează, în condiţii tehnologice perfect identice 
capacităţii diferite de producţie a pământului, în funcţie de fertilitatea terenurilor 
agricole. Complexitatea realizării unor producţii diferite, în context economic 
cunoscut drept constant, dă conţinut rentei funciare. Aceasta apare ca o 
expresie a unei game diferite de randamente la hectar, obţinute cu efort 
constant. În exprimare fizică, limita inferioara a acceptării randamentului 
redus poate fi scăzută până la nivelul acoperirii minime a necesarului 
alimentar sau a asigurării subzistenţei, judecată ce în siguranţa 
alimentară nu ţine cont de costuri. 

În condiţii absolute, putem considera deci că nu există terenuri destinate 
producţiei agricole care să nu fie generatoare de rentă funciară. În context mai 
larg, renta funciară se încadrează în noţiunea generală de rentă naturală, ce se 
manifestă prin rentă a subsolului, a solului, a mediului acvatic, rentă 
ambientală etc. şi, în general, tot ceea ce poate oferi natura atunci când se află 
în impact lucrativ cu acţiunea omului. 

7. Existenţa şi mărimea rentei funciare nu trebuie suprapusă 
spaţiului de manifestare a rentabilităţii, întrucât aceasta se calculează 
având în ecuaţie atât politică socială a guvernanţilor, cât şi rezultanta relaţiilor 
de piaţă. Indiferent cât de scump ar costa un produs alimentar de bază, chiar 
în condiţii de neeficientă, într-un anumit moment determinat de consum, 
pământurile proaste trebuiesc menţinute în cultură. 

În general, cultivarea pământului va deveni nerentabilă doar atunci când 
nu va mai avea cine să consume roadele sale şi nu atunci când, judecând prin 
leu, producătorul înregistrează pierderi. 

Se nasc astfel două aspecte diferite: generarea rentei funciare ca 
expresie a diversităţii productive a pământului (renta diferenţială I), care este 
exacerbată de factorii de producţie implicaţi în cultivarea pământului (renta 
diferenţială II) şi modul de împărţire a rentei funciare între proprietar şi, 
eventual, arendaş, producător, consumator şi stat. Dacă a doua parte a 
procesului este, în genere, reglementat de politica economică guvernamentală 
şi de relaţiile de piaţă, generarea rentei funciare este un proces determinat de 
starea de proprietate, de capacitatea de producţie a pământului şi de nivelul 
factorilor de producţie implicaţi. În acest cadru, primele două elemente sunt, 
definitorii pentru generarea rentei funciare: pământul există, aceasta 
presupunând o stare de proprietate, şi are potenţialul productiv, caracterizat, 
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să presupunem, printr-un anumit sistem. Alocarea de factori în condiţiile 
normale are de regulă răspuns direct, influenţând rezultatele de producţie şi se 
înscrie exclusiv în sfera consumaţiunilor şi, deci, a completării costurilor de 
producţie. În fapt, spectrul rentei diferenţiale II oferă terenul de încheiere a 
costurilor produselor agricole. Realizarea rentei diferenţiale I presupune 
consumaţiuni umane, materiale şi financiare minimale, care să activeze 
potenţialul productiv al pământului peste starea sa naturală, având exclusiv, ca 
factor generator de rentă, fertilitatea solului, în contextul activării economice. 
Este logic precum că efortul uman dislocă şi transformă din energie cinetică în 
energie potenţială potenţialul productiv al solului, dar are dimensiunea unei 
acţiuni detonante (însămânţare, recoltare) ce pune la lucru solul, energia 
solară, umiditatea, precum şi celelalte stări naturale, care se consumă, 
generează, dar nu se cuantifică în costuri. 

8. Nu dorim minimalizarea factorului uman în procesul de exprimare a 
rentei funciare, dar nici exacerbarea rolului capital al forţei de muncă, întrucât 
elementele naturii, pe lângă om şi mijloacele create de acesta, constituie 
elemente inseparabile ale producţiei de bunuri destinate consumului propriu 
sau schimbului. Elementul primordial este, a fost şi va fi natura, benefică sau 
ostilă nouă. Omul va munci mai mult sau mai puţin, dar în raport cu natura va 
căuta în continuare să smulgă cu un efort minim cât mai mult din roadele sale. 

9. Se naşte astfel un al doilea proces de producţie paralel cu procesul de 
producţie a unei anumite culturi şi anume procesul de păstrare a fertilităţii 
solului. Această acţiune concretă nu se suprapune cu tehnologia de cultivare 
a unei culturi, în general este neglijată, iar în contextul lipsei unor investiţii 
recuperatorii a potenţialului productiv al pământului, renta diferenţială I 
descreşte cu influenţa generală asupra rentei funciare, chiar dacă se acre-
ditează tot mai mult ideea pierderii importanţei RD I în favoarea RD II. Inerent, 
toate sistemele de ameliorare a potenţialului productiv al pământului duc, 
indiscutabil, la creşterea rentei diferenţiale II, dar aceasta nu presupune 
eliminarea unei tehnologii curente de întreţinere a potenţilalului productiv al 
solului. 

Apare deci, acum când pământul este evidenţiat în contabilitate, 
necesitatea punerii la punct a unui sistem de recuperare a uzurii 
pământului, prin constituirea cu ajutorul amortizării a unor fonduri preliminate 
destinate, în condiţii de autofinanţare, întreţinerii capacităţii de producţie a 
pământului. În acest mod şi costurile de producţie ale produselor agricole vor 
mai adăuga încă un post de calculaţie real şi necesar, care, până nu de mult, 
era subvenţionat în totalitate. 

10. Un alt aspect deosebit îl constituie renta absolută. Nu încape nici o 
îndoială că reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului atrage 
după sine reactivarea acestei categorii de rentă, întrucât, ca valoare 
capitalizată, pământul trebuie să producă, şi el va produce doar dacă va aduce 
proprietarilor săi profit şi nu pierdere. Aşa se explică de ce, într-un raport de 
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arendare, proprietarul pretinde renta absolută în mod distinct şi fix, indiferent 
de modul de utilizare a pământului şi de rezultatele obţinute pe acesta, sau 
când proprietarul îşi exploatează în regie proprie pământul, acesta îşi 
constituie rezerve independente de ceea ce face cu pământul sau ce obţine 
atât pentru acoperirea impozitului asupra pământului, cât şi pentru realizarea 
unui profit mediu echivalent la unitatea bănească capitalizată, cu cel din alte 
ramuri, altfel proprietarii de pământ ori ar face politică socială subvenţionând 
statul, ori s-ar lăsa păgubaşi de pământ. 

11. Cuantificarea rentei funciare constituie un element deosebit de 
complicat, mai ales în contextul unei rate ridicate a inflaţiei. Fluctuaţiile 
costurilor şi jocul preţurilor produselor agricole constituie, de asemenea, 
elemente aleatoare în comensurarea prin leu a nivelului rentei funciare. Dar, 
rezultatele cercetărilor tehnice din agricultură privind influenţa factorilor de 
producţie şi a potenţialului productiv al solului asupra producţiei fiind 
cunoscute, considerăm că se realizează condiţia de bază în înţelegerea 
procesului de formare şi comensurare a rentei funciare. În condiţiile climatice 
normale, cu nivelul unor factori de producţie constanţi, se obţin, la o anumită 
cultură, producţii diferite în funcţie de potenţialul productiv al solului, 
caracterizat prin note de bonitare potenţate. Există deci instrumentul tehnic de 
determinare a rentei diferenţiale, chiar dacă bonitarea la scara 1/10000 nu este 
încă o lucrare încheiată la nivelul întregii ţări. Se impune, astfel, 
subvenţionarea încheierii şi actualizării acestei lucrări la nivel naţional, urinată 
de agregarea notelor de bonitare de la TEO la nivelul suprafeţei deţinute de 
fiecare proprietar în parte şi înscrierea acestui potenţial în titlul de proprietate. 

Se realizează astfel premisele întocmirii părţii economice din cadastrul 
general care, alături de partea tehnică şi juridică va oferi dimensiunea exactă a 
patrimoniului funciar naţional. Abia în acest context se va putea calcula în 
condiţii corecte valoarea pământului şi nivelul impozitului pe teren, condiţiile 
arendei, nivelul costurilor produselor agricole, precum şi toate celelalte aspecte 
legate, într-un fel sau altul, de renta funciară. 

12. Înţelegerea mecanismului de formare a rentei funciare şi existenţa şi 
întreţinerea corectă a cadastrului general va servi la schimbarea opticii 
proprietarilor de pământ asupra capitalului pe care îl posedă, precum şi 
asupra obligaţiilor pe care le au; va determina pe cel ce lucrează pământul să-
şi mobilizeze resursele în sens eficient, iar statul va putea duce o politică 
economică stimulativă faţă de deţinătorul şi de lucrătorul pământului. 

În acest context înţelegem de ce preţul pământului, formează vârful 
aizbergului rentei funciare, partea văzută a acesteia, a cărei înţelegere nu 
poate fi disociată de potenţialul productiv al solului şi nici de regulile de joc ale 
cererii şi ofertei, aspecte ce sunt puternic inserate cadrului instituţional în care 
se realizează procesul creării producţiei agricole. 
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13. Contextul legislativ actual oferă posibilitatea unei proprietăţi funciare 
la nivel de familie de maxim 200 ha teren agricol în echivalent arabil (L. 
54/1998, art.2, al.2). 

Este discutabilă limitarea proprietăţii familiale la 200 ha teren agricol în 
echivalenţă arabil, întrucât prin plantarea în mod ipotetic a 200 ha de teren 
arabil cu vie, investitorul riscă mărirea proprietăţii funciare la maxim 800 ha 
teren arabil în echivalent, aspect ce l-ar determina să înstrăineze conform L. 
54, art.2, lit.3 150 ha teren plantat cu vie pentru a se înscrie în limita prevăzută 
la lit.2 din art.2. 

Considerăm aberantă formularea şi propunem reformularea art.2, al.2 
după cum urmează: 

(2) în cazul dobândirii prin acte juridice între vii, proprietatea 
funciară a dobânditorului nu poate depăşi 200 ha teren agricol în expresie 
fizică, ... 

Se continuă apoi aliniatul în formularea iniţială. 
Limitarea la 200 ha în echivalent arabil a proprietăţii funciare familiale 

are efecte descurajatoare tocmai pentru cei ce vor şi pot să investească în 
pământ şi să se orienteze către exploataţii agricole viabile. 

 



ELEMENTE ORIGINALE PROMOVATE ÎN TEZA 

 

1. Determinarea rentei funciare prin metoda valorii reale 

S-a realizat o versiune metodologică nouă privind determinarea rentei 
funciare, denumită Metoda valorii reale. Metoda se bazează pe studiul 
comparativ al determinării rentei funciare diferenţiale pe baza valorii de piaţă 
a produselor obţinute, cu renta funciară diferenţială obţinută pe baza valorii 
de rentă a produsului sau a potenţialului valoric al producţiei realizate, ca 
expresie a valorii potenţiale a acesteia. Nivelul valorii de rentă a producţiei 
reprezintă în fapt producţia obţinută, cuantificată la valoarea care să acopere 
cheltuielile efectuate pentru obţinerea producţiei pe terenurile cele mai nefertile 
luate în cultură. 

Metoda se bazează pe sursele informative oferite de devizele 
tehnologice şi se poate aplica pe o mare diversitate de structuri ale culturilor de 
câmp, pe niveluri tehnologice diferite, având la dispoziţie terenuri cu potenţial 
diferit atât ca fertilitate naturală cât şi potenţată. 

Pentru a ilustra metodologia de lucru s-a pornit de la următoarele 
premise: 

 S-au luat în calcul primele patru culturi vegetale, ca pondere, din 
agricultura României

1
, care împreună reprezintă 71,4% din suprafaţa 

arabilă (tabelul 1). 
 

Tabelul 1. Primele patru culturi de câmp din producţia vegetală a 
României (1995) 

Nr. 
crt 

Cultura 
Suprafaţa Structura 

mii ha % 

1 Grâu 2501,4 37,5 

2 Porumb 3109,2 46,6 

3 Floarea-soarelui 714,5 10,7 

4 Lucernă 343,1 5,2 

5 TOTAL 6668,2 100,0 

 

 S-au selectat pentru fiecare cultură câte două tehnologii - una cu nivel 
scăzut şi alta cu nivel tehnologic ridicat

2
 iar devizele acestora

1
 s-au 

                                                           
1
 * * * - Anuarul statistic al României, 1995. C.N.S., Bucureşti, 1996, pag. 445. 

2
 Patraş, J. şi colab. Tehnologii pentru principalele plante de cultură din Podişul 
Moldovei. S.C.A. Podu-Iloeiei, Iaşi, 1995. 
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agregat în baza structurii din tabelul 1 într-un deviz exprimat în 
cereale convenţional pe două niveluri tehnologice: scăzut şi ridicat 
(tabelul 2). 

 Producţiile medii s-au exprimat în cereale convenţional transformate 
pe baza aportului de substanţă utilă, respectiv proteină digestibilă 
brută în grâu convenţional (tabelul 3). Calculul s-a făcut atât pentru 
producţiile obţinute cu tehnologii cu nivel scăzut, cât şi cu tehnologii 
cu nivel ridicat. Agregând producţiile exprimate în proteină digestibilă 
brută după structura din tabelul 1, se obţine o producţie medie 
exprimată în cereale convenţional de 2400 kg/ha pentru tehnologia cu 
nivel scăzut şi 3600 kg/ha pentru tehnologia cu nivel ridicat, 
echivalentul corespondent fiind produsul grâu. 

 
Tabelul 2. Niveluri tehnologice cadru pentru producţia vegetală în 

expresie cereale convenţional, neirigat* 

A. Devize economice 

Indicatorul 
Unitatea de 

măsură 

Nivelul tehnologic 

Scăzut Ridicat 

Producţia Kg/ha 2400 3600 

A. Cheltuieli directe Mii lei/ha 2310 3920 

I. Cheltuieli materiale Mii lei/ha 1580 3300 

1. Lucrări mecanice Mii lei/ha 700 1020 

2. Materii şi materiale Mii lei/ha 650 1570 

2.1. Sămânţă Mii lei/ha 350 330 

2.2. Îngrăşăminte Mii lei/ha 50 600 

2.3. Pesticide Mii lei/ha 80 560 

2.4. Alte materiale Mii lei/ha 170 80 

3. Cheltuieli de aprovizionare Mii lei/ha 130 310 

4. Amortizare Mii lei/ha 100 400 

II. Cheltuieli cu forţa de muncă Mii lei/ha 730 620 

5. Salarii Mii lei/ha 560 477 

6. CAS + şomaj Mii lei/ha 170 143 

B Cheltuieli indirecte Mii lei/ha 240 640 

7. Cheltuieli comune şi generale Mii lei/ha 100 360 

8. Dobânzi Mii lei/ha 140 280 

C. Total cheltuieli Mii lei/ha 2550 4560 

D. Valoarea producţiei secundare Mii lei/ha 400 560 

E. Cheltuieli aferente produsului principal Mii lei/ha 2150 4000 

9. Costul producţiei în lan Mii lei/ha 1862 3604 

10. Costul recoltării şi transportului pe tonă Mii lei /t 120 120 

*) Comercializare loco producător 

                                                                                                                                                    
1
 Cracaleanu, Măria - Devize tehnologice privind principalele culturi de câmp din 
Podişul Moldovei. S.C.A. Podu-Iloaiei, Iaşi, 1995. 
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B. Diferenţieri tehnologice 

Nivelul tehnologic scăzut 
1 Pământ nepotenţat 
2 60 kg cereale convenţional/punct 
3 Bonitarea naturală, nota medie pentru 
arabil: 42 puncte 

Nivelul tehnologic ridicat 
Pământ potenţat 
80 kg cereale convenţional/punct 
Bonitarea potenţată, nota medie pentru 
arabil: 51 puncte 

 
Tabelul 3 - Calculul producţiei medii exprimate în cereale convenţional

1
 

A. Nivel tehnologic scăzut 

Cultura 
Producţia medie 

Proteină digestibilă 
brută 

Proteină digestibilă 
brută 

kg/ha Gr/kg Kg/ha 

Grâu 2500 101 252,5 

Porumb 3500 66 231,0 

Floarea-soarelui 1200 128 153,6 

Lucerna 3000 125 375,0 

 

B. Nivel tehnologic ridicat 

Grâu 4200 101 424,2 

Porumb 5000 66 330,0 

Floarea-soarelui 2000 128 256,0 

Lucerna 4000 125 500,0 

 
• Ca fertilitate s-a mers pe două niveluri: fertilitate naturală exprimată în 

note de bonitare naturală şi fertilitatea potenţată exprimată în note de 
bonitare potenţate

2
. 

În lucrarea de zonare, cele două valori la nivel de ţară pentru arabil sunt 
în medie 45 puncte pentru bonitarea naturală şi 78 puncte pentru bonitarea 
potenţată. Aceste niveluri comportă anumite amendamente şi anume: nivelul 
mediu real al bonitării naturale a terenului agricol al României îl considerăm cu 
trei puncte mai scăzut, respectiv 42 de puncte, pentru a elimina metodologic 
surplusul de îmbunătăţiri ce au fost totuşi aduse terenurilor prin luarea acestora 
în cultură. Ajustarea este necesară pentru departajarea reală dintre renta 
diferenţială RDI şi RDII. Referitor la nota de bonitare potenţată înscrisă în 
lucrarea de zonare, considerăm că nivelul mediu proiectat pe ţară în anul 1976 
nu a fost realizat decât pe jumătate, iar acesta, după anul 1990, a decăzut 
constant, atât prin neîngrijirea, degradarea şi scoaterea din uz a marii majorităţi 

                                                           
1
 Teşu, I. şi Baghinschi, V. - Energie şi agricultură. Edit. Ceres, Bucureşti, 1984, 
pag. 237. 

2
 *** - Zonarea producţiei agricole pe judeţe. Sinteză 1980-1990. MAIA şi ASAS, 
Bucureşti, 1976, pag. 92. 
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a sistemelor agro-pedo-hidro-ameliorative cât şi prin sistarea altor lucrări mari 
de îmbunătăţiri funciare. În acest cadru, considerăm drept reală şi plauzibilă 
valoarea medie a notei de bonitare potenţată a terenurilor arabile din România 
fiind la nivelul a 51 de puncte. Aceste ipoteze au o valoare şcoală, dorind să 
evidenţieze cât mai corect potenţialul funciar al României. 

• în privinţa performanţei tehnologice, s-a convenit asocierea unor valori 
plauzibile pe punctul de bonitare: pentru nivelul tehnologic scăzut practicat pe 
terenurile nepotenţate, un punct bonitare naturală are 60 kg cereale 
convenţional, iar pentru nivelul tehnologic ridicat proiectat pe terenurile 
potenţate moderat, un punct bonitare potenţată are 80 kg cereale convenţional. 

• Referitor la calculaţiile de deviz, facem următoarele menţiuni: 

 tehnologiile cu nivel scăzut pot fi asociate şi micilor producători 
particulari, remarcând faptul că unele cheltuieli îşi pierd parţial 
conţinutul (cheltuieli indirecte, CAS etc) dar se reconvertesc în costuri 
suplimentare determinate de inflaţie şi monopolurile de servicii şi 
aprovizionare; 

 amortizarea înregistrată cuprinde amortizarea sistemului de maşini şi 
tractoare, atelaje şi accesorii gospodăreşti pentru munca câmpului, 
proprii, precum şi amortizarea aferentă sistemelor de îmbunătăţiri 
funciare pentru tehnologiile cu nivel ridicat; 

 dobânzile s-au calculat în funcţie de necesarul de creditare a 
capitalului de exploatare, respectiv 70% la tehnologiile cu nivel redus 
şi 50% la tehnologiile cu nivel ridicat, cărora li s-a aplicat o dobândă 
protecţionistă de 15%, diferenţa până la dobânda zilei fiind suportată 
de stat prin subvenţii; 

 pentru a nu complica modelul de analiză, nu s-a luat în consideraţie 
inflaţia, devizele fiind recalculate la cursul leului la 1 ian. 1998; 

 cheltuielile aferente produsului principal s-au împărţit în două, 
evidenţiind pentru fiecare nivel tehnologic în parte atât cheltuielile 
constante la hectar (costul producţiei în lan) precum şi cheltuielile 
variabile la hectar (costul recoltării şi transportului tehnologic la 
sediul exploataţiei). Departajarea a fost necesară pentru a surprinde 
şi influenţa variaţiei producţiei medii obţinute la hectar,- 

 chiar dacă în principiu s-a adus atingere metodologiei de determinare 
a rentei funciare, nu s-a ţinut cont de amplasarea exploataţiei, 
comercializarea considerându-se realizată loco-producător. S-a 
adoptat această variantă pentru a evidenţia influenţa fertilităţii 
naturale şi potenţate asupra calculului rentei funciare. Studiul se 
poate amplifica uşor ataşând costurile de transport loco-cumpărător. 
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1.1. Determinarea rentei diferenţiale I 

În baza elementelor prezentate, s-a calculat renta funciară pe terenurile 
nepotenţate (tabelul 4). S-a convenit în principiu ca studiul să fie limitat la 
marja destul de largă a terenurilor care au o bonitare naturală cuprinsă între 20 
şi 80 de puncte, deoarece sub 20 de puncte terenurile nu mai au valenţe 
productive corespunzătoare, productivitatea lor fiind extrem de redusă, iar 
peste 80 de puncte sunt puţine terenuri cu potenţial natural neîmbunătăţit. 

Prin agregarea ponderată a preţurilor celor patru produse principale 
exprimate în cereale convenţional s-a obţinut valoatea de piaţă a unui kg de 
produs cereale convenţional, respectiv de 1246 lei/kg. 

Calculul rentei funciare s-a făcut după relaţia (l). 
 

Tabelul 4 - Calculul rentei funciare pe terenuri nepotenţate 

Specificaţie 
Unitate 

de 
măsură 

Niveluri diferite de fertilitate naturală 

Nota de bonitare Nr.puncte 20 30 40 50 60 70 80 

Producţia medie cereale 
conveiţionale 

Kg/ha 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 

Costul producţiei în lan Mii lei/ha 1862 1862 1862 1862 1862 1862 1862 

Costul recoltării şi transportului Mii lei/ha 144 216 288 360 432 504 576 

Cheltuieli aferente produsului 
principal 

Mii lei/ha 2006 2078 2150 2222 2294 2366 2438 

A. Valoarea de piaţă a produsului 1246 lei/kg c.c. 

Venit brut Mii lei/ha 1495 2243 2990 3738 4486 5233 5981 

Venit net Mii lei/ha -511 165 840 1516 2192 2867 3543 

Profit aferent capitalului de 
exploatare (30%) 

Mii lei/ha 602' 623* 645 667 688 710 731 

Profit aferent capitalului de 
exploataţie (RDI) 

Mii lei/ha 0* 0* 195 849 1504 2157 2812 

B. Valoarea de rentă a produsului 1672 lei/kg c.c. 

Venit brut Mii lei/ha 2006 3010 4013 5016 6019 7022 8026 

Venit net Mii lei/ha 0 932 1863 2794 3725 4656 5588 

Profit aferent capitalului de 
exploatare (30%) 

Mii lei/ha 602* 623 645 667 688 710 731 

Profit aferent capitalului de 
exploataţie (RDI)" 

Mii lei/ha 0* 309 1218 2127 3037 3946 4857 

* Profituri pretinse dar nerealizate şi nerealizabile 
** Capitalul de exploataţie este identic în cazul nostru cu capitalul funciar nud, fără 
îmbunătăţiri ameliorative, fără plantaţii şi fără clădiri. 
 
 

                      (1) 
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unde:     = renta diferenţiată I sau profitul aferent capitalului de exploataţie în 
condiţiile terenurilor nepotenţate care i se cuvine proprietarului; 
   = venitul brut; 

   = cheltuielile aferente produsului principal;  

    = profitul aferent capitalului de exploatare care este echivalent în 

general cu o rată a rentabilităţii de 30% revine celui care exploatează terenul şi 
se calculează după relaţia (2). 

 
                  (2) 

 
       = reprezintă venitul net (Vn,,) din care se va scade rata profitului 

de exploatare. 
Într-o formă elaborată, formula (1) ia următoarea formă (3): 
 

                     (3) 

 
Analizând formarea RDI după valoarea de piaţă a produsului exprimat în 

cereale convenţional (tabelul 4, A), rezultă următoarele: 
1. În actualul sistem de referinţă economico-financiar, pragul de renta-

bilitate pentru terenurile nepotenţate se instalează în jurul terenurilor 
de 27 de puncte. 

2. Nivelul integral al ratei medii a profitului pretins (30%) aferent capi-
talurilor de exploatare se realizează pe terenuri peste 35 de puncte. 

3. Renta diferenţială I determinată după preţurile pieţei privind valori-
ficarea producţiei vegetale apare cuantificabilă doar înspre terenurile 
cu 4 0 de puncte. 

Luând în considerare cele trei aspecte, tragem următoarele concluzii: 
1.  Sistemul actual de preţuri este nereal, subevaluat, păgubind serios pe 

cel care lucrează pământul prin lipsa profitului aferent capitalurilor de 
exploatare avansat; proprietarii de pământ prin imposibilitatea 
încasării rentei funciare I aferente capacităţii productive a capitalului 
de exploataţie, respectiv a capitalului funciar şi statul care nu mai are 
posibilitatea preluării normale a unei bune secţiuni din impozitul pe 
terenul agricol şi pe venitul agricol. 

2.  Situaţia de fapt atinge largi categorii de proprietari, care şi aşa sunt 
vitregiţi prin neşansa unei proprietăţi funciare cu potenţial redus. 

3.  În mod real, renta funciară diferenţială I există, deoarece toate 
terenurile în circuit economic, deci cu valenţă de capital, produc dacă 
sunt lucrate. Este normal, deci, ca şi proprietarul capitalului funciar să 
beneficieze de profitul de piaţă generat de vânzarea producţiei 
agricole. 
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4.  Chiar dacă renta diferenţială I, în condiţiile sus-amintite, este evidentă 
doar pe terenurile peste 40 de puncte, renta diferenţială I se 
manifestă începând cu terenurile cele mai slabe luate în cultură, dar 
nivelul acestora este prelevat fără echivalent prin efectul preţurilor 
de monopol, al ratei ridicate a inflaţiei şi prin lipsa de organizare a 
pieţei produselor agricole, de către comercianţi - prin acţiuni 
speculative. RDI astfel prelevată se oglindeşte în preţurile produselor 
agroalimentare mai ridicate decât cele normale în raport cu plata 
produsului agricol, cu un nivel tocmai echivalent cu cel al rentei 
diferenţiale I care prin acest mecanism este însuşit necuvenit nu de 
proprietarul funciar, ci de industriaş şi comerciant. 

Acest aspect are efecte deosebit de negative asupra revigorării agri-
culturii, care este frustrată de aportul unui serios profit care ar putea fi 
recapitalizat în sectorul primar. 

Având în vedere rezultatele total necorespunzătoare privind deter-
minarea RDI, utilizându-se valoarea de piaţă a produsului (tabelul 4, A) s-a 
convenit recalcularea RDI cu ajutorul valorii de rentă a produsului sau a 
valorii sale reale. Prin valoarea de rentă a produsului înţelegem valoarea ce 
trebuie ataşată producţiei obţinute pentru a acoperi cheltuielile de exploatare 
pe cel mai prost teren luat în cultură. Pe acest teren, venitul net va fi zero, la fel 
şi profitul aferent capitalurilor de exploataţie şi exploatare. Din imediata sa 
vecinătate pe terenurile cu o fertilitate uşor mai ridicată se instalează şi se 
formează toate categoriile de venit şi profit în mod corespunzător (tabelul 4, B). 

De remarcat faptul că diferenţa dintre cele două preţuri este doar de 
34%, aspect ce arată veridicitatea unui sprijin corespunzător al proprietarilor 
funciari şi al producătorilor agricoli. Se ia în consideraţie şi aportul însemnat al 
arendaşului. 

Rezultatele sunt concludente, sesizând faptul că dacă în general 
producătorul agricol, fie proprietar, fie arendaş, are parte de un profit relativ 
constant determinat de capitalul de exploatare avansat, indiferent de calitatea 
capitalului funciar, RDI, care ar trebui să revină proprietarului funciar, creşte în 
funcţie de potenţialul productiv al pământului, fiecărui punct de bonitare în 
plus ataşându-i-se o valoare medie de 80 mii lei. 

Menţionăm că în capitalul de exploataţie este inclus doar capitalul 
funciar nud, fără îmbunătăţiri ameliorative, fără plantaţii sau fără clădiri sau 
construcţii speciale. 

1.2. Determinarea rentei diferenţiale II 

În condiţiile actuale nu se mai poate vorbi de potenţialul natural al 
terenurilor agricole, dat fiind faptul că, în mod normal, acest potenţial se 
schimbă imediat prin luarea pământului în cultură, indiferent de folosinţa sa. 
Apare, astfel, necesară reluarea studiului în condiţiile terenurilor potenţate, 
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cărora să li se ataşeze şi nişte tehnologii cu nivel mai ridicat, pentru a sur-
prinde atât renta diferenţială II, formată prin creşterea potenţialului productiv al 
terenului, cât şi efectul capitalului de exploatare suplimentar investit (tabelul 5). 

Aşa cum s-a arătat la capitolul I, prin potenţarea la nivel maxim a tere-
nurilor cu fertilitatea naturală cea mai bună, de 100 de puncte, potenţialul 
acestora poate creşte maxim la 140 de puncte. În fapt, ca artificiu şcoală, am 
convenit că procesul de potenţare poate să aducă un aport mediu maxim în 
plus de 2 0 de puncte, în acest context, gama de terenuri nepotenţate luate în 
calcul la calculul rentei diferenţiale I (terenurile cuprinse între 20 şi 80 de 
puncte) va glisa într-o stare de terenuri cu potenţial cuprins între 24 şi 96 de 
puncte. Raţionamentul este simplu, întrucât dacă prin potenţarea maximă a 
celui mai bun teren (100 puncte) se obţine un teren de 120 de puncte, atunci 
creşterea totală de 20 puncte se asociază unei creşteri cumulative de două 
puncte potenţare pe clasă de bonitare. 

Astfel, terenul cu bonitare naturală de 10 puncte va avea 12 puncte ca 
bonitare potenţată, terenul cu 20 de puncte va creşte la 24 puncte, cel cu 30 
puncte va creşte la 36 puncte ş.a.m.d. până când, în cazul nostru, terenurile de 
80 de puncte cresc la 96 puncte de bonitare potenţată. 

 
Tabelul 5. Calculul rentei funciare pe terenuri potenţate 

Specificaţie 
Unitate de 

măsură 
Niveluri noi de fertilitate potenţată 

Nota de bonitare Nr.puncte 20 30 40 50 60 70 80 

  24 36 48 60 72 84 96 

Producţia medie cereale 
conveiţionale 

Kg/ha 1920 2880 3840 4800 5760 6720 7680 

Costul producţiei în lan Mii lei/ha 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 

Costul recoltării şi 
transportului 

Mii lei/ha 230 346 461 576 691 806 922 

Cheltuieli aferente produsului 
principal 

Mii lei/ha 3834 3950 4065 4180 4295 4410 4526 

A. Valoarea de piaţă a produsului 1246 lei/kg c.c. 

Venit brut Mii lei/ha 2392 3588 4785 5981 7177 8373 9569 

Venit net Mii lei/ha -1442 -362 720 1801 2882 3963 5043 

Profit aferent capitalului de 
exploatare (30%) 

Mii lei/ha (1150)* (1185) 1220 1254 1289 1323 1358 

din care: capitalului iniţial Mii lei/ha (602) (623) 645 667 688 710 731 

capitalului suplimentar Mii lei/ha (548) (562) 575 587 601 613 627 

Profit aferent capitalului de 
exploataţie (RD)" 

Mii lei/ha 0* 0 0 547 1593 2640 3685 

din care: RDI Mii lei/ha 0 0 (195) (849) 1504 2157 2812 

RDD Mii lei/ha 0 0 0 0 89 483 873 

B. Valoarea de rentă a produsului 1997 lei/kg c.c. 

Venit brut Mii lei/ha 3834 5751 7668 9586 11503 13420 15337 

Venit net Mii lei/ha 0 1801 3603 5406 7208 9010 10811 
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Specificaţie 
Unitate de 

măsură 
Niveluri noi de fertilitate potenţată 

Profit aferent capitalului de 
exploatare (30%) 

Mii lei/ha (1150)* 1185 1220 1254 1289 1323 1358 

din care: capitalului iniţial Mii lei/ha (602) 623 645 667 688 710 731 

capitalului suplimentar Mii lei/ha (548) 562 575 587 601 613 627 

Profit aferent capitaluli de 
exploataţie (RD)" 

Mii lei/ha 0* 616 2383 4152 5919 7687 9453 

din care: RDI Mii lei/ha 0 309 1218 2127 3037 3946 4857 

RDII Mii lei/ha 0 307 1165 2025 2882 3741 4596 

* Profituri pretinse dar nerealizate şi nerealizabile 
** Capitalul de exploataţie se compune numai din capitalul funciar nud cu îmbunătăţiri 
ameliorative, dar fără plantaţii sau clădiri 

 
În acest cadru aplicându-se metodologia prezentată anterior, ţinând cont 

de valoarea de piaţă a produsului în expresie cereale convenţional (tabelul 5, 
A), se poate calcula renta diferenţială II (4) şi (5). 

 
RDII = RDr - RDI     (4) 

 
dar,  

 
RDr =Vn - Pce; Pce = Pcej + Pces; Pce = Cp • 3 0%,- Vn = Vb - Cp Şi RDI = 

Vb0 - 1,3 Cp0; Pce; = Cp0 • 30%; Pcei = Pce - Pce, 
 

atunci: 
RDII = Vb - Vb0 - 1,3 (Cp - Cp0)     (5) 

 
unde: RDII = renta diferenţială II sau profitul aferent capitalului de exploataţie 

suplimentar ce a dus la potenţartea pământului cu 2 puncte pe 
clasă;  

RDI = renta diferenţială I sau profitul aferent capitalului de exploataţie 
nepotenţat;  

RDT = renta diferenţială totală; Vn = venitul net; 
Pce = profitul pe capital de exploatare;  
Vb = venitul brut; 
Cp = cheltuielile aferente produsului principal;  
Indice 0 = referire la starea de pe terenurile nepotenţate cărora li s-au 

aplicat tehnologii de nivel minim,-Indice i; s = definire a capitalului de 
exploatare iniţial şi a capitolului de exploatare suplimentar. 

Ca modalitate de lucru, pentru cuantificarea aporturilor capitalurilor 
suplimentare de exploataţie şi exploatare, respectiv lucrările agro-, pedo- şi 
hidro-ameliorative precum şi îmbunătăţirile tehnologice, din profiturile aferente 
celor două categorii de capitaluri obţinute pe terenuri potenţate cultivate cu 
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tehnologii de nivel superior (tabelul 5) s-au scăzut profiturile aferente 
capitalurilor de exploataţie şi exploatare aferente terenurilor nepotenţate pe 
care s-au utilizat tehnologii de nivel redus, cuantificate în tabelul 4. 

Analizând rezultatele din tabelul 5. A, rezultă următoarele: 

 pragul rentabilităţii, nivelul mediu al ratei profitului, RDI şi RDII se 
cuantifică mai greu, fiind vizibile doar pe terenuri bune, cu un decalaj 
de 1,5 clase faţă de terenurile nepotenţate, datorită aportului 
suplimentar de capital de exploatare şi de exploataţie; 

 este şi mai evident faptul că producătorul agricol şi proprietarul funciar 
îşi gospodăresc capitalurile în pierdere, doar fericiţii posesori ai 
pământurilor cu peste 7 0 puncte bonitare potenţată fiind în măsură 
să-şi recupereze capitalurile avansate şi să practice o reproducţie 
lărgită. 

Respectând metodologia de la determinarea RDI s-a recurs la valoarea 
de rentă a produsului obţinut, exprimat în cereale convenţional şi care, pentru 
condiţiile medii ale terenurilor potenţate, în contextul tehnologiilor de nivel 
ridicat, valoarea unui kg de cereale convenţional este de 1997 lei, cu 6 0% 
mai ridicat decât valoarea de piaţă a produsului. 

În acest context (tabelul 5, B) toate categoriile economice de profit şi 
rentă se instalează în imediata vecinătate a terenurilor cele mai slabe care au 
fost luate în cultură, respectiv terenuri cu o notă potenţată de bonitare mai 
mare de 24 de puncte, care înainte de potenţare aveau 2 0 de puncte. 

Capitalul de exploataţie cuprinde în acest caz pe lângă valoarea 
capitalului funciar nud (nepotenţat) şi lucrările hidro-pedo-agro-ameliorative, 
aspect evidenţiat atât prin creşterea potenţialului productiv, cât şi prin ridicarea 
cheltuielilor de amortizare aferente acestor investiţii ameliorative (300.000 
lei/ha). 

Intervalul studiat ca potenţial natural (terenuri cuprinse între 20 şi 80 
puncte) s-a extins acum la intervalul de terenuri potenţate cuprinse între 24 şi 
96 puncte cu o creştere cumulativă prin potenţare, aşa cum s-a menţionat, de 
două puncte pe clasă. Renta diferenţială medie anuală pe punct de bonitare 
potenţată pentru terenurile luate în cultură, peste valoarea marginală a 
terenurilor atrase în exploatare este de 131.000 lei din care 51,1% este 
RDI (67.000 lei) iar 48,9% este RDII (64.000 lei). 

Exemplu: un teren potenţat care are o notă de bonitare de 51 puncte, 
care este, aşa cum s-a menţionat, valoarea medie probabilă actuală a terenului 
arabil din România, crează în condiţiile actualului nivel de potenţare, practicând 
o agricultură cu tehnologii cu nivel ridicat şi beneficiind de un preţ al produsului 
obţinut în expresie cereale convenţional apropiat de valoarea de rentă a 
produsului, de 1997 lei/kg realizează anual pe hectar următoarea rentă 
funciară diferenţială (6): 

 
RDn = (NBPi - NBP0) • RDi      (6) 
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unde: RDn = renta diferenţială totală pe un teren i; 
NBPi = nota de bonitare potenţată a terenului i; 
NBP0 = nota de bonitare potenţată a terenului cu fertilitatea cea mai 

redusă după care terenurile cu fertilitate cu un punct mai ridicată se iau în 
cultură comercială; 

RDi = renta diferenţială totală pe un punct de bonitare potenţată din 
marja terenurilor luate în cultură. Deci: RDn = (51 - 24) • 131.000 = 3.537.000 
lei/ha, din care: 

RDI = 51,1% RDn = 1.807.000 lei/ha 
RDII = 48,9% RDn = 1.730.000 lei/ha. 
De reţinut cu atenţie faptul că renta se asociază doar punctelor peste 

nivelul minim al terenurilor ce sunt luate în cultură. 
Deci, la terenurile de 30 de puncte, punctele aducătoare de rentă sunt 30 

- 24, respectiv 6, la terenurile de 40 de puncte, punctele aducătoare de rentă 
sunt 40 - 24, respectiv 16, la terenurile de 51 de puncte, punctele aducătoare 
de rentă sunt 51-24, respectiv 27, aşa cum s-a arătat mai sus etc. 

În acest mod, valoarea unui punct aducător de rentă este o constantă 
care variază în funcţie de nivelul de potenţare a terenurilor şi de nivelul 
tehnologiei aplicate. În studiul prezentat, valoarea unui punct bonitare aducător 
de rentă a crescut de la 80.000 lei/punct la bonitarea naturală la 131.000 
lei/punct la bonitarea potenţată. 

De asemenea, raporturile dintre RDI şi RDII se modifică constant în 
funcţie de decalajul alocărilor suplimentare diferite în capitalurile de exploataţie 
faţă de capitalurile de exploatare. 

În cazul rentei funciare determinate pe baza valorii de rentă a produsului 
pe terenurile potenţate cu cele mai multe puncte de bonitare apar rente 
funciare deosebit de mari. Acest lucru este cât se poate de firesc atâta timp cât 
încă statul român nu a abordat o politică fiscală corespunzătoare. 

În primul rând, RDI se va diminua prin perceperea impozitelor pe terenul 
agricol. 

În al doilea rând, RDII se va diminua prin perceperea impozitelor pe 
terenul agricol ca aport de capital suplimentar adus prin îmbunătăţiri funciare şi 
irigaţi cât şi, parţial, prin intrarea în aplicare a impozitului pe venitul agricol. 

În al treilea rând, profiturile aferente capitalurilor de exploatare sunt 
inevitabile surse de impozit agricol. 

Comparând valoarea rentei funciare determinate pe baza valorii de piaţă 
a produsului (tabelul 5, A) şi pe baza valorii de rentă a produsului (tabelul 5, B) 
ne dăm seama de "topirea" unui imens produs economic neimpozitat 
corespunzător. Rentele diferenţiale nefiind cuantificate la nivelul producătorului 
agricol, se revarsă, aşa cum s-a menţionat, fără echivalent, în sectorul 
prelucrărilor şi comercializărilor şi sunt impozitate după "legea blândeţii" 
proceselor respective. Apare evident astfel un proces de însuşire nelegală, 
subterană, bazată pe o economie neagră, neimpozitată corespunzător, a unei 
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secţiuni foarte importante a averii naţionale din sfera plusului creat, transferat 
ocult, fără echivalent şi fără impozit, în proprietatea altora. Şi aceasta doar 
pentru faptul că preţul mediu de piaţă al produselor agricole se află cu un 
procent ce oscilează între 37,6% şi 60% sub valoarea de rentă a produselor! 

1.3. Determinarea rentei funciare a patrimoniului funciar arabil al 
României 

Luând în considerare suprafaţa arabilă a României la 1 ianuarie 1996
1
 

precum şi nivelul mediu potenţial al rentei diferenţiale totale fundamentat 
anterior, după valoarea de rentă a produsului, rezultă că România are pe 
întreaga suprafaţă arabilă de 9337,1 mii ha un potenţial anual de rentă funciară 
de 3,3 miliarde dolari. 

9337,1 mii ha x 353,7 $/ha = 3302,5 mii $ anual, din care RDI 1687,5 mii 
$ iar RDII 1615 mil.$. 

Impozitarea acestei valori prin impozitul asupra terenurilor şi asupra 
veniturilor agricole obţinute de pe aceste terenuri doar cu 10% ar aduce un 
venit anual la bugetul statului de 330 milioane dolari, respectiv 3300 miliarde lei 
anual. 

Dacă statul ar acoperi integral diferenţele dintre preţurile de vânzare a 
produselor agricole şi valoarea lor de rentă, respectiv 751 lei/kg, la nivelul unei 
producţii medii anuale ipotetice de 20 milioane tone cereale convenţional, 
statul ar trebui să aloce anual 1,5 miliarde $, sumă care practic nu reprezintă 
decât 45% din renta funciară diferenţială care s-ar realiza în România în timp 
de un an. Această sumă s-ar putea recupera printr-un sistem special de 
recuperare a subvenţiei pe baza creşterii ponderii PIB creat în agricultură. 
Efectul major ar fi, însă, recapitalizarea agriculturii private şi crearea premiselor 
practicării unei agriculturi pe baze lărgite, care ar întări considerabil principiile 
fiscale ale unui stat de drept. 

2. Posibilităţi de îmbunătăţire a evidenţei calitative a terenurilor 

Problema fundamentală în îmbunătăţirea sistemului de evidenţiere, 
gestionare şi impozitare a terenurilor o constituie evaluarea calitativă a 
acestora. 

Aplicarea cadastrului funciar general rezolvă parţial acest aspect, 
întrucât proprietăţile funciare sunt încadrate în parcelele şi sub-parcelele 
cadastrale, în dispersia consemnată în titlurile oficiale de proprietate pe una 
sau mai multe tarlale (sole) şi de regulă în mai multe parcele topografice. 

Partea economică şi juridică a cadastrului funciar general caută să 
rezolve celelalte aspecte legate de valoarea proprietăţii, întabularea acesteia şi 
urmărirea efectelor juridice privind deţinerea, mişcarea sau lichidarea 

                                                           
1
 Ibidem [1], pag. 449. 
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proprietăţilor funciare se realizează, aşa cum s-a arătat la capitolul I, prin 
intermediul unor instituţii specializate. De cadastru calitativ, însă, nu se mai 
ocupă nimeni. Până în anul 1989, în proporţie de peste 90% din întreaga 
suprafaţă agricolă extravilană a României, printr-un intens efort susţinut de stat 
prin ICPA Bucureşti şi OJSPA din fiecare judeţ, se realizase finalizarea 
lucrărilor de bonitare potenţată la scara 1:10.000. Se obţinuse, astfel: 

 bonitarea la nivel de teritoriu ecologic omogen (TEO), 

 agregarea TEO-urilor la nivel de parcele cadastrale, prin medie 
aritmetică ponderată, obţinându-se notele medii de bonitare pe 
parcele; 

 agregarea pe deţinători ai parcelelor cadastrale, după aceeaşi 
metodologie, obţinându-se o evidenţă calitativă a potenţialului funciar 
al fiecărui deţinător economic de dinainte de anul 1989 (IAS, CAP, 
AEI, staţiuni de cercetări etc). 

Din cauza aplicării L18/1991, evidenţa calitativă existentă pe unităţi 
economice nu mai poate fi folosită, acestea, în marea lor majoritate, 
desfiinţându-se sau schimbându-şi perimetrul. 

În acest nou context, au apărut cei peste 3,5 milioane de proprietari 
funciari care, în cel mai fericit caz, prin titlul lor de proprietate ştiu doar cât 
teren au, ce fel de categorii de folosinţă deţin, locul unde sunt amplasate 
parcelele şi vecinătăţile. Nu există nici un fel de menţiune privind calitatea 
acestor proprietăţi! 

Sistemul de încadrare a terenurilor agricole pe folosinţă şi pe cinci clase 
de favorabilitate sau fertilitate necesare impozitării venitului agricol au un efect 
deosebit de nociv pentru interpretarea calitativă a patrimoniului funciar, din 
următoarele considerente: 

 încadrarea moşiei unei comune într-una sau două clase duce la 
uniformizarea artificială a multidiversităţii potenţialului puzderiei de 
parceluţe agregate într-o mulţime de proprietăţi aflate, de asemeni, 
amplasate în mediu, într-o gamă largă de diversităţi privind 
capacitatea de producţie a terenului; 

 lezează grav sentimentul proprietăţii, prin neîncadrarea corectă în 
potenţialul productiv real al fiecărui proprietar; 

 facilitează înrădăcinarea unor practici inechitabile de favorizare a 
unora şi de defavorizare a altora; 

 sistemul nu permite selectarea proprietăţilor ce pot fi supuse 
elementelor fiscale sau altor subsidii necesare corijării unor grave 
procese de degradare sau de scădere a potenţialului pământului. 

De altfel, în statele cu tradiţie în domeniu, orice exploataţie se prezintă în 
primul rând prin calitatea sa şi apoi prin mărimea sa. 

Iată deci câteva sumare argumente care sugerează necesitatea 
valorificării cel puţin parţiale a uriaşului potenţial informaţional neperimat, 



 

 

312 

stocat la nivel de TEO şi de parcelă cadastrală, aflat în gestiunea ICPA şi 
OJSPA din ţară. 

Calcularea notelor de bonitare potenţată pe fiecare proprietate 
Procedura în sine nu este complicată, ci doar laborioasă şi presupune 

următorii paşi: 

 terminarea bonitării potenţate a tuturor terenurilor agricole extravilane 
la scara 1:10.000 pe TEO-uri, 

 accelerarea definitivării aplicării L18/1991 cu încheierea emiterii 
titlurilor de proprietate şi încadrarea tuturor parcelelor de pe titlurile de 
proprietate pe parcelele cadastrale; 

 glisarea notelor de bonitare potenţată de pe TEO-uri, prin intermediul 
parcelelor cadastrale, pe fiecare parcelă de pe titlul de proprietate; 

 calculul prin medie aritmetică ponderată a notei medii de bonitare 
potenţate pentru fiecare folosinţă în parte; 

 înscrierea notei de bonitare astfel obţinută pe folosinţă pe fiecare titlu 
de proprietate şi înregistrarea în cadastrul funciar general. 

Majoritatea acestor operaţiuni se pot realiza automat, cu ajutorul 
calculatorului. Acţiunea, însă, nu trebuie să fie facultativă, ci trebuie să fie 
obligatorie şi să se realizeze gratuit, cu suportarea integrală a cheltuielilor de 
către stat. Această acţiune trebuie să aibă la bază o hotărâre de Guvern, să fie 
coordonată unitar şi finanţată corespunzător. 

Efectele ar fi considerabile: 

 s-ar rezolva evidenţa calitativă a capitalului funciar, 

 se pun bazele unui sistem impozitar deosebit de riguros, bazat pe 
potenţialul productiv real al fiecărui teren în parte, calculat agregat, la 
nivel de proprietate; 

 s-ar putea aplica politici protecţioniste pentru proprietarii funciari cu 
terenuri în continuă degradare sau pentru comasare; 

 ar exista o bază temeinică pentru evaluarea valorică operativă a tere-
nurilor pentru diverse cauze: despăgubiri, exproprieri, ipotecări, 
concesionări, vânzări, schimburi de folosinţe, schimburi de proprietăţi 
etc. 

Spre exemplificare prezentăm modul de calcul al potenţialului productiv 
al unei proprietăţi de 10 ha agricol, formate din cinci folosinţe şi treisprezece 
parcele (tabelul 6). 
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Tabelul 6 Model de calcul al notei de bonitare potenţată pe folosinţele 
unei proprietăţi 

- nr. titlu de proprietate..... 
- numele proprietarului...... 
- localitatea.................... 
- comuna....................... 
Suprafaţa primită în 
extravilan___________________________________________________________- judeţul, 
 

Categoria 
de 

folosinţă 

Număr topografic Suprafaţa Nota de bonitare 
potenţată a 

parcelei 
cadastrale* 

Nota medie de 
bonitare 

ponderată pe 
folosinţă 

Tarla 
(solă) 

Parcelă Ha mp 

Arabil 107  
107  
107  
111  
115  
Total 

25  
28  
31 
3 
1 

0  
0  
1  
0  
0  
3 

2000 
5000 
7500 
3500 
4000 
2000 

37  
42  
28  
56  
48 

 
 
 
 
 
40 

Vii 119 
119 
120 
Total 

3  
6 
2 

0  
1  
0 
2 

3500 
0500 
6000 
0000 

44  
47  
36 

 
 
 
43 

Livezi 101 101 
Total 

1 
2 

0  
0 
0 

5000 
3500 
8500 

42  
36 

 
 
40 

Păşuni 110 
110 
Total 

4 
5 

2  
1  
3 

0000 
5000 
5000 

28  
30 

 
 
29 

Fâneje 132  
Total 

1 0  
0 

4500 
4500 

25  
25 

Agricol   100000  36 

* Nota de bonitare pe parcela cadastrală este preluată prin suprapunere pe TEO. 

 
Notele medii pe folosinţă obţinute se vor înscrie pe partea tabelată a 

titlului de proprietate, în ultima coloană, intitulată "observaţii" şi ştampilată de 
unitatea care face înscrisul. 

Unităţile abilitate să realizeze acest amplu program ar fi ICPA 
Bucureşti, OJSPA şi OCOTA din fiecare judeţ. În acest mod, se vor reabilita 
moral, profesional şi financiar Oficiile Judeţene de Studii Pedologice şi 
Agrochimice, care prin subvenţii de stat ar realiza această mare lucrare, 
concomitent cu reactivarea volumului informativ stocat şi chiar depreciat 
parţial. Evident, OJSPA poate executa la comandă şi studii speciale pentru 
bonitarea suplimentară a anumitor terenuri sau pentru aprecierea notelor de 
bonitare a unor exploataţii funciare nou constituite. 
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Subliniem că orice tentativă de a lăsa această acţiune la latitudinea 
fiecărui proprietar şi de a se desfăşura pe baza unei prestaţii plătite este 
sortită eşecului. 

Acţiunea trebuie întreprinsă concomitent în toate judeţele, pe baza unei 
logistici bine puse la punct tehnic şi economic, strict limitată în timp. Acţiunea 
trebuie testată anterior printr-un exerciţiu de simulare, pentru a verifica atât 
conţinutul vechilor fişiere cu notele de bonitare de la ICPA programate şi 
prelucrate pe calculatoare Felix 256, cât şi compatibilitatea dintre informaţiile 
de pe TEO de la OJSPA cu structurile cadastrale şi de proprietate de la 
OCOTA. 

3. Modalităţi operative de evaluare a terenurilor 

Având în vedere existenţa unor informaţii relativ uşor de obţinut, pot fi 
promovate câteva modalităţi operative de evaluare a terenurilor. Pentru 
simplificare, exemplificarea s-a oprit la calculul terenurilor arabile, a căror 
diversitate productivă, dispersie teritorială şi divizare excesivă oferă o gamă 
extrem de mare de stări valorice diferite pe unitatea de suprafaţă. 

3.1. Determinarea valorii pământului pe baza fundamentării valorii 
unui punct bonitare 

Având rezolvată evidenţa calitativă a terenurilor prin înscrierea pe fiecare 
titlu de proprietate a notei medii de bonitare potenţate la nivelul momentului 
actual pentru fiecare folosinţă în parte, aspect prezentat la subcapitolul 
anterior, se poate trece foarte uşor la evaluarea oricărui teren pe baza stabilirii 
valorii unui punct de bonitare. 

Se cuvine însă să subliniem faptul că dacă sub aspect productiv un 
punct de bonitare are o capacitate de producţie constantă, un nivel scăzut, 
mediu sau ridicat, în funcţie de nivelul tehnologic al tehnologiei aplicate, în 
cazul nostru asociind 60 kg cereale convenţional/punct pentru niveluri 
tehnologice scăzute şi 80 kg cereale convenţional/punct pentru niveluri 
tehnologice ridicate, nu acelaşi lucru se întâmplă şi pentru asocierea unei 
valori pe un punct bonitare. Aceasta deoarece valoarea unui punct de 
bonitare este diferenţiată, pe lângă nivelul tehnologiei aplicate, şi de alte 
elemente, dintre care amintim: 

 amplasarea faţă de pieţele de desfacere şi aprovizionare; 

 starea drumurilor; 

 modul de organizare a exploatării: dimensiunea solelor, dispersia 
parcelelor etc; 

 apropierea faţă de oraşe; 

 apropierea faţă de căile de transporturi naţionale şi internaţionale,- 

 specificul zonei agricole; 



 

 

315 

 specificul economic al zonei; 

 gradul de dezvoltare a zonei; 

 gradul de diversificare a activităţii economice; 

 gradul de izolare a locului; 

 valenţa ambiental agrementală; 

 nterferenţa cu perimetrele silvice şi acvatice,- 

 gradul de capitalizare a proprietarilor funciari din zonă; 

 ata inflaţiei; 

 densitatea populaţiei active; 

 profitabilitatea producţiei agricole; 

 cererea şi oferta de pământ etc. 
La o cercetare mai atentă sesizăm faptul că pot apare uneori factori ce 

influenţează în mod direct valoarea unui punct de bonitare fără ca acesta să 
aibă vreo legătură cu nivelul producţiei sau al rentabilităţii. Este vorba de acea 
categorie de factori psihici care intervin deosebit de brutal: locuri rău famate, 
superstiţii, zone pline de făgăduinţă etc. De altfel, laureatul Premiului Nobel în 
Ştiinţe Economice pe anul 1992, Gary S. Becker, sublinia faptul că "Marshall 
a pretins că o mare parte din valoarea pământului în Marea Britanie se 
datorează faimei proprietarului"

1
. 

Unii factori pot însă avea influenţă deosebit de mare asupra motivaţiei de 
a cumpăra sau nu un anumit teren. De exemplu, într-un studiu privind 
"Problematica amplasărtii şi renta funciară", Ionesei, Gh. selecta un 
concludent raţionament al unui alt laureat al Premiului Nobel în Economie pe 
anul 1975, Tialling Koopmans, care menţiona

2
: "Dacă ne imaginăm tot 

pământul fiind de aceeaşi calitate, atât agricol cât şi din punct de vedere al 
accesibilităţii la resursele minerale, atunci un model de analiză a activităţii de 
producţie care include postulatul proporţionalitaţii va arăta cea mai economică 
distribuire a activităţilor. Fiecare hectar va produce aceeaşi producţie de 
mărfuri, din resursele proprii prin aceleaşi activităţi şi transporturile vor fi 
evitate. 

Dacă acest model este modificat încât să reflecte o distribuţie continuă a 
fertilităţii solului şi conţinutului său de minerale, atunci transportul va deveni 
economic doar dacă necesităţile de resurse nu sunt mai mari în raport cu 
avantajele obţinute pentru transport"

3
. 

Se intră astfel direct în renta diferenţială I în care, valoric, ceea ce 
produce fertilitatea poate fi consumat de depărtarea de consumator până la un 
nivel critic, stabilit social şi nu economic. 

                                                           
1
 Becker, S. G. - Capitalul uman. Editura ALL, Bucureşti, 1997, pag. 237. 

2
 Ionesei, Gh. - Problematica amplasării şi renta diferenţială. INCE, IEA, Bucureşti, 
uz intern, 1992, pag. 3.  

3
 Koopmans I.T - Three Essays on the state of Economic Science. Mc Graw - Hill, 
NewYork, 1957, pag. 153. 
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În acest context deosebit de complicat, în care parametrii prezentaţi nu 
au fost cuantificaţi, unii nu sunt cuantificabili dar rezultanta lor poate fi 
cunoscută, însă, prin determinarea valorii unui punct de bonitare pe baza 
valorii de piaţă a pământului. 

Se porneşte de la premisa că, într-un areal relativ omogen care conferă 
caracterul de zonă unui anumit teritoriu, în contextul unei pieţe funciare în 
mişcare, multitudinea de preţuri tranzacţionate ale terenurilor vândute 
ponderate cu suprafeţele adjudecate ne dau nivelul mediu real al preţului 
pământului în zona dată. Acest preţ mediu evident diferă de la o zonă la alta, 
atât în funcţie de fertilitate dar şi de factorii anterior enunţaţi. Raportând preţul 
mediu de vânzare pe un hectar arabil la numărul de puncte de bonitare 
potenţată, la momentul actual al zonei, aflăm valoarea medie de piaţă a unui 
punct bonitare de pământ arabil într-o zonă dată. Această valoare are putere 
de circulaţie în toată zona respectivă. 

Valoarea de piaţă a unui teren arabil scos la vânzare într-o zonă dată se 
calculează după relaţia (7): 

 
VTiz = Si - NBPi • VPBZ,       (7) 

 
unde: VTiz = valoarea unui teren i din zona z; 

Si = suprafaţa terenului i; 
NBPi = nota de bonitare potenţată medie a terenului i; 
VPBz = valoarea unui punct bonitare determinat pe baza valorii de piaţă 

a pământului din zona z; 
i, z = indici ce iau valorile: 
i = 1 la n pentru terenuri vândute; 
z = 1 la K pentru numărul de zone dintr-un areal dat. 
Relaţia este valabilă pentru aflarea valorii de piaţă a unui teren scos la 

vânzare, aflat într-o stare compactă, pe un teren cu potenţial omogen. 
În cazul când terenul scos la vânzare este format din mai multe parcele 

de mărimi diferite cu potenţialuri diferite, valoarea acestuia se calculează după 
relaţia (8): 

     (∑          
 
   )         (8) 

 
 unde:      = valoarea unui teren i din zona z, compus din 1 parcele; 

    = suprafaţa parcelei j din terenul i din zona z; 

      = nota de bonitate potenţată a parcelei j din terenul i din zona z; 

     = valoarea unui punct bonitare determinat pe baza valorii de piaţă 
a pământului din zona z; 

i, j, z = indici ce iau valorile: 
i = 1 la n pentru terenurile vândute; 
z = 1 la K pentru numărul de zone dintr-un areal dat; 
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j = numărul de parcele (1) din terenul i, din zona z. 
Spre exemplificare luăm situaţia terenurilor arabile din judeţul Iaşi, 

grupate pe zone de producţie agricolă care întrunesc condiţia de omogenitate 
relativă, anterior presupusă (tabelul 7) . Aceste zone, preluate din lucrarea de 
zonare a producţiei agricole

1
, sunt individualizate prin denumire, profil de 

producţie, număr de comune componente, potenţial mediu exprimat prin note 
de bonitare potenţată pentru arabil şi printr-o caracteristică predominantă, aşa 
cum rezultă din tabelul citat. 

Neexistând încă o piaţă funciară reală, s-a utilizat preţul mediu dezirabil 
al unui hectar arabil, preluat dintr-o anchetă pe 185 subiecţi din 62 din cele 85 
comune din judeţul Iaşi, cu dispersie proporţională în cele 12 zone de producţie 
agricolă

2
. 

Preţul dezirabil al pământului astfel obţinut, chiar dacă este un preţ 
ipotetic, are în general acelaşi grad de subiectivism încorporat în aprecierea 
sa. Se realizează următoarele aspecte: 

 valoarea pământului arabil extravilan oscilează în limite foarte largi, 
cuprinse între 2,6 mii lei/ha în zonele Golăeşti şi Brăeşti şi 7,2 mii 
lei/ha în zona Hârlău; 

 valoarea pământului nu este corelată cu potenţialul său productiv; 

 valorile medii pe hectar au putere de caracterizare a zonei.  
Raportând valoarea medie a unui hectar arabil la numărul mediu de 

puncte bonitare din zona respectivă, s-a determinat preţul mediu al unui punct 
de bonitare ca fiind cuprins între 54.000 lei/punct şi 130.000 lei/punct, în funcţie 
de caracteristicile zonei. 

În condiţiile acestei determinări, orice suprafaţă de teren compusă dintr-o 
singură parcelă sau mai multe se poate exprima valoric în mod expeditiv, 
folosind relaţiile (7) şi (8). 

Sesizăm faptul că într-o zonă există un număr variabil de comune, în 
cazul judeţului Iaşi între 3 şi 21 de comune, în fiecare din acestea existând o 
multitudine de proprietăţi cu potenţialuri diferite, formate la rândul lor din una 
sau mai multe parcele şi acestea diferite ca potenţial. 

În general, chiar dacă nivelurile medii pe zone, pe punctul de bonitare 
sunt constante, nivelurile valorice pe hectar diferă în funcţie de capacitatea de 
producţie exprimată prin note de bonitare, dar şi de factorii caracteristici ai 
zonei, care modelează valoarea unui punct de bonitare prin valoarea de piaţă a 
pământului. 
  

                                                           
1
 Ibidem [S] . 

2
 Bohatereţ, V.H. - Starea gospodăriei ţărăneşti în jud. Iaşi. Studiu de caz pe bază 
de chestionar. Academia Română, ICE "Gh. Zane", uz intern, Iaşi, 1995. 
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Tabelul 7 - Fundamentarea valorii pământului arabil prin preţul mediu de 
vânzare zonal al pământului şi valoarea de randament a producţiei la 

hectar 

Nr. 

Denumirea 
zonei de 
producţie 
agricolă 

Nr. 
comu-

ne 
Profilul zonei 

Nota 
medie de 
bonitare 

potenţată 
actuală 

Caracteristica 
zonei 

Preţ* 
mediu 
dezira- 
bil pe 
arabil 
(PMP) 

Valoarea** 
medie de 

randament a 
producţiei de 
pe un ha cu 

cereale 
convenţionale 

(VRP) 

PMP/ 
VRP 

mil.lei/ 
ha 

mil.lei/ 
ha 

lei/ 
punct 

1 Mirosloveşti 3 carne, lapte, 
sf.zahăr 

55 zonă 
influenţată de 
tradiţii 

5,6 2,9 102000 1,9 

2 Paşcani 6 cereale, carne, 
sf.zahăr, cartof 

56 zonă 
influenţată de 
tradiţii 

5,6 2,9 100000 1,9 

3 Lespezi 5 cereale, lapte 51 zonă 
influenţată de 
tradiţii 

6,0 2,7 118000 2,2 

4 Hârlău 4 struguri, carne, 
cereale, fructe 

55 zonă viticolă 
de excepţie 

7,2 2,9 130000 2,5 

5 Leţcani 21 carne, cereale, 
legume 

54 zonă 
preponderent 
agricolă 

4,8 2,8 88000 1,7 

6 Bivolari 5 cereale, lapte, 
legume 

59 zonă 
preponderent 
agricolă 

5,4 3,1 92000 1,7 

7 Golăeşti 6 cereale, lapte, 
legume, fi. soarelui 

48 zonă foarte 
izolată 

2,6 2,5 54000 1,1 

8 Răducăneni 6 lapte, struguri, 
fructe 

41 zonă viti-
pomicolă 

4,4 2,1 108000 2,1 

9 Mogoşeşti 14 cereale, lapte, 
struguri 

46 zonă 
preponderent 
silvică 

5,0 2,4 108000 2,1 

10 Ţibăneşti 4 cereale, lapte 59 zonă foarte 
izolată 

3,6 3,1 62000 1,2 

11 Brăeşti 4 lapte, cereale 45 zonă foarte 
izolată 

2,6 2,4 58000 1,1 

12 Tg. Frumos 7 carne, cereale, 
sf.zahăr, cartof 

59 zonă agricolă 
mai dezvoltată 

6,0 3,1 102000 1,9 

* Niveluri din dec. 1997. 
** Preţuri la nivelul anului 1997 (872,2 lei/kg cereale convenţional) randamentul mediu la ha 
s-a calculat la o producţie medie de 60 kg cereale convenţional pe punct bonitare potenţată. 
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3.2. Determinarea valorii terenului pe baza valorii de randament a 
pământului 

Un alt criteriu expeditiv de calcul îl constituie evaluarea terenului pe 
baza multiplicării valorii de randament a pământului. 

S-a pornit de la un cadru specific agriculturii actuale, cu nivel tehnologic 
scăzut, cu preţurile produselor agricole sub valoarea lor reală şi cu un indice 
ridicat al inflaţiei. 

Valoarea medie de randament a producţiei de pe un hectar cultivat cu 
cereale convenţional oscila, în cazul judeţului Iaşi, în anul 1997, pe zone de 
producţie agricolă, între 2,1 milioane lei/ha şi 3,1 milioane lei/ha în funcţie de 
zonă (tabelul 7). 

Raportând valoarea pământului la hectar calculată pe baza valorii de 
piaţă a pământului (PMP din tabelul 7) la valoarea de randament a pământului 
(VRP din tabelul 7) se obţine un anumit coeficient cuprins între 1,1 şi 2,5 
(tabelul 7). Analiza acestui raport permite structurarea zonelor de producţie 
agricolă din judeţul Iaşi pe patru tipuri de zone care au aceiaşi coeficienţi: 

 
Tipul de zonă    Coeficientul caracteristic    
Zonă izolată      1,2 
Zonă cerealieră      1,7 
Zonă silvică      2,0 
Zonă pomi-viticolă     2,5 
 
• rata ridicată a inflaţiei; 
• decapitalizarea exploataţiei agricole; 
• riscul şi incertitudinea producţiei agricole. 
În mod normal, coeficienţii de multiplicare a valorii medii de randament a 

unui teren ar trebui să fie de 2-3 ori mai ridicaţi, dar din lipsa capitalizărilor ce 
ar putea fi alocate pentru cumpărarea terenurilor, calculaţia trebuie să rămână 
în jurul valorii reale de piaţă a pământului. 

De subliniat faptul că s-a luat în considerare producţia agricolă vegetală 
obţinută pe terenurile arabile în exprimare echivalent cereale convenţional, ca 
nivel mediu calculat pe zonă. Evident, în cazul unor culturi favorizate 
conjunctural, cartoful, de exemplu, poate oferi valori de randament foarte 
ridicate, dar ponderea lor este nesemnificativă prin ponderare la nivelul întregii 
zone în raport cu structura de culturi dată. 
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Tabelul 8 - Evaluarea patrimoniului funciar arabil al Moldovei* 

Nr. 
Denumire 
judeţului 

Suprafaţa arabilă 

Nota 
medie 

de 
bonitare 
potenţat 

pe 
arabil 

Valoarea 
medie de 

randament 
pe ha arabil 

cereale 
convenţional 

Coeficient 
de 

multiplicare 

Valoarea 
medie a 
unui ha 

teren 
arabil 

Valoare teren 
arabil 

ha Structură% Mii lei/ha 
Mii 

lei/ha 
Miliarde 

lei 
% 

1 Bacău 184011 10,3 38 2,0 2,0 4,0 736,0 9,0 

2 Botoşani 291479 16,3 46 2,4 1,2 2,9 845,3 10,3 

3 Galaţi 290630 16,3 58 3,0 2,5 7,5 2179,7 26,6 

4 Iaşi 248664 13,9 46 2,4 1,7 4,0 994,7 12,1 

5 Neamţ 170344 9,5 55 2,9 2,0 5,8 988,0 12,1 

6 Suceava 181335 10,2 38 2,0 2,0 4,0 725,3 8,9 

7 Vaslui 273811 15,3 44 2,3 1,2 2,8 766,7 9,4 

8 Vrancea 146792 8,2 50 2,6 2,5 6,5 974,1 11,6 

  1787066 100,0 47 2,5 1,8 4,6 8189,8 100,0 

* în preţuri la nivelul anului 1997. 

 
În mod similar, se poate evalua valoarea pământului pe folosinţe diferite. 

În general, pentru terenurile cu plantaţii pomi-viticole, valoarea terenurilor se 
calculează după metodologia prezentată, ataşându-se valoarea investiţiei 
plantaţiei, stabilită în funcţie de valoarea sa de randament şi de perioada 
probabilă viitoare de exploatare, exprimată în ani. Evaluarea terenurilor silvice 
şi acvatice comportă raţionamente diferite, ce fac din acestea subiectul altor 
metodologii de calcul. 

3.3. Determinarea valorii terenului pe baza rentei funciare 

În condiţiile în care cunoaştem nivelul rentei funciare, putem determina 
valoarea pământului, folosind relaţia (10): 

 

   
  

 
       (10) 

 
VT = valoarea terenului; 
RD = renta diferenţială medie pe hectar,- 
d = rata medie a dobânzii la sumele în depozit. 
Conform calculaţiilor din subcapitolul 1.3., dacă considerăm renta 

diferenţială medie potenţială pe un hectar arabil în România de 3,537 mii lei/ha 
iar rata dobânzii la depozit de 35% pe an, atunci valoarea medie a unui hectar 
de teren arabil în România este de: 

 

    
         

   
  10,1 milioane lei/ha arabil 
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Calculaţia este valabilă în contextul evaluării rentei funciare la valoarea 
de rentă a terenului. Folosind preţurile curente datorită costurilor ridicate şi a 
subpreţuirii producţiei agricole renta funciară nu s-ar mai putea cuantifica în 
mod real. Din acest motiv, metoda propusă se poate folosi doar la nivel 
macroeconomic, putând fi considerată un sistem de referinţă pentru studii 
comparative cu alte determinări la nivel regional, zonal sau local. 

Însă rezolvarea evaluării corecte a terenurilor, indiferent de scopul 
urmărit, presupune soluţionarea următorilor paşi: 

 înscrierea potenţialului calitativ al terenului pe fiecare titlu de 
proprietate în parte; 

 promovarea unor metodologii fundamentate ştiinţific de calcul a rentei 
funciare şi a valorii pământului; 

 formarea şi atestarea evaluatorilor experţi în aprecierea valorică a 
terenurilor agricole; 

 instituţionalizarea calculării, aprecierii şi evidenţei economice a 
terenurilor; 

 punerea pe baze noi a metodologiei de calcul a impozitului pe terenul 
agricol şi a impozitului pe venitul agricol; 

 fundamentarea valorii terenurilor agricole supuse altor folosinţe decât 
cele agricole. 

Aceste obiective, strict necesare în promovarea unei noi ordini funciare, 
nu se pot realiza fără o legislaţie adecvată şi fără voinţa politică de a schimba 
fundamental actualul sistem de gestionare tehnică, economică şi juridică a 
pământului, ca cea mai valoroasă bogăţie naţională, pavăză a existenţei 
umane ca alimentaţie, ca mediu şi ca spaţiu social naţional, bunul primordial al 
omenirii şi moştenire în fond de nepreţuit pentru generaţiile viitoare. 



CONCLUZII FINALE 

 
Sfârşitul unui studiu comprimă întotdeauna întreg efortul depus în 

realizarea sa. De la acest postulat nu face rabat nici prezenta lucrare. 
După analizarea atentă a fundamentelor tehnice şi economice ale rentei 

funciare, regăsite într-o gamă largă de manifestări, pe parcursul celor şase 
capitole ale studiului s-au cristalizat principalele idei concluzive. Acestea au 
fost structurate pe domenii, urmărindu-se clarificarea unor aspecte mai puţin 
evidenţiate până în prezent. Analiza acestui nou complex de sinteză a permis 
proiectarea unui cadru cu mai multe planuri, pentru evidenţierea importanţei 
cunoaşterii rentei funciare şi promovarea unei politici economice de valorificare 
a acestui potenţial. 

Principalele concluzii tehnice 
1. Renta funciară îşi are originea în capacitatea terenului de a produce 

fitomasă. 
2. Capacitatea de producţie a terenului este direct corelată cu fertilitatea 

acestuia, care depinde de o multitudine de factori. 
3. Din punct de vedere naturalistic, capacitatea economică de producţie 

a terenurilor se exprimă prin notele de bonitare naturale şi potenţate. 
4. Actuala metodologie de bonitare are câteva neajunsuri, din care 

menţionăm: 

 la niveluri joase de producţie, corelaţiile dintre factorii de nutriţie şi 
producţie nu mai sunt liniare; 

 este discutabilă ierarhizarea şi selectarea factorilor agregaţi, care sunt 
în funcţie de modul de utilizare a terenurilor; 

 unii factori utilizaţi sunt analizaţi şi în funcţie de aportul lor în afara 
perioadei de vegetaţie (temperatură, precipitaţii), necorelaţi cu 
fenofazele, timpul optim etc; 

 modul de agregare a indicatorilor este invariabil indiferent de 
folosinţă, cultură sau de alte elemente; 

 nu sunt agregate informaţiile privind rezervele de factori nutritivi din 
sol (azot, potasiu, fosfor). 

5. Din punct de vedere tehnic, renta funciară depinde de: 

 fertilitatea natrurală a terenurilor; 

 dispersia terenurilor; 

 alocaţii minime de factori de producţie; 

 îmbunătăţirile hidro-agro-pedoameliorative; 

 alocaţii suplimentare de factori de producţie. 
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6. Randamentele la hectar sunt determinate de fertilitatea solului, dar 
influenţate de tehnologiile aplicate, factorii de producţie alocaţi, experienţa 
tehnologică, de risc şi de incertitudine. 

7. Pierderile de producţie în lan, la recoltare, transport şi depozitare, 
precum şi la prelucrare, diminuează renta funciară potenţială. 

8. Din punct de vedere tehnic, renta funciară a unui teren dat este 
oglindită de producţia vegetală potenţială care s-ar putea produce în condiţiile 
aplicării unei tehnologii stabilite la un nivel dat, fără pierderi, cu grad de risc şi 
incertitudini zero. 

9. Estimarea rentei funciare se poate face în expresie fizică, pe baza 
diferenţelor de randament, exprimată în produs brut, produs util sau unitate 
energetică. 

10. Cea mai concludentă estimare a rentei funciare este cea economică. 
 
Principalele concluzii economice 
1. Eforturile privind obţinerea producţiei vegetale sunt oglindite de două 

categorii de consumaţiuni: 

 consumaţiuni ce sunt cuprinse în costurile de producţie (materiale, 
salarii, servicii, amortizare directă etc); 

 consumaţiuni care nu sunt cuprinse în costurile de producţie (aportul 
de substanţe nutritive oferite de fertilitatea naturală a terenurilor, 
condiţiile de mediu externe solului - factori climatici, energie solară, 
factori cosmici etc). 

2. Valoarea de randament a terenurilor este direct corelată cu fertilitatea 
solului. 

3. Renta diferenţială I se datorează în proporţie foarte ridicată fertilităţii 
naturale a solului. 

4. Prin calcul, renta diferenţială I este egală cu producţia obţinută pe 
terenuri neameliorate, din care se scad cheltuielile de producţie aferente 
tehnologiei minime. 

5. Renta diferenţială I se poate diminua ulterior prin creşterea 
cheltuielilor de transport, funcţie de depărtarea de pieţele produselor agricole. 

6. Renta diferenţială II se obţine prin creşterea potenţialului productiv al 
terenului, prin îmbunătăţiri hidro-agro-pedoameliorative, cât şi prin alocaţii 
tehnologice suplimentare. 

7. Din punct de vedere economic, renta funciară nu se poate calcula 
după valoarea de piaţă a produselor agricole, deoarece acestea sunt cu circa 
30-60% sub valoarea lor reală. 

8. Calculul rentei funciare se face în funcţie de cele mai slabe terenuri 
luate în cultură pe un areal dat. Imediata vecinătate inferioară a acestui teren 
are renta funciară zero, costurile de producţie reprezentând valoarea reală a 
produsului obţinut. 
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9. În contextul formării unor preţuri sub valoarea reală a produselor 
agricole, renta funciară ajută doar la formarea recoltei, dar nu participă în 
totalitate la distribuirea produsului brut obţinut, cu atât mai puţin la distribuirea 
produsului net. 

10. Vanitul brut recuperează cheltuielile de exploatare şi parţial 
cheltuielile de exploataţie, în schimb venitul net este pretins cu prioritate de 
gestionarul fondurilor de exploatare, proprietarul funciar rămânând de multe ori 
în afara distribuţiei valorii noi create. Acest proces este evident când proprie-
tarul funciar îşi lucrează singur pământul, el neavând capacitatea să-şi diso-
cieze calitatea sa de muncitor de calitatea de investitor şi de proprietar de 
pământ. 

11. Acest aspect dă posibilitatea transferului fără echivalent a rentei 
funciare I din sectorul primar în sectorul secundar şi terţiar, unde se transformă 
în venit net, care intră în buzunarele fabricanţilor şi comercianţilor. 

12. Chiar dacă acest venit net este impozitat corect, transferul fără 
echivalent al rentei diferenţiale I, datorită preţurilor joase ale produselor 
agricole, duce la decapitalizarea agriculturii. 

13. Renta funciară este o categorie economică ascunsă, al cărei rol este 
deosebit de important în stabilirea corectă a politicilor fiscale şi protecţioniste. 

 
Principalele concluzii juridice 
1. Partea economică a cadastrului funciar general în România nu este 

organizată şi instrumentată în mod corespunzător. 
2. Nu există pus la punct sistemul de apreciere calitativă a terenurilor. 
3. Sistemul de impozitare a terenurilor agricole pe cinci clase de fertilitate 

şi favorabilitate are la bază o metodologie învechită, total necorespunzătoare, 
care nu răspunde marii diversităţi de potenţial a proprietăţilor funciare rezultate 
prin aplicarea Legii 18/1991, precum şi a celorlalte existente. 

4. Nu există un sistem de impozitare corelat, între impozitul pe teren şi 
impozitul agricol nu există în acest moment nici o legătură. 

5. Nu există o metodologie de evaluare a terenurilor agricole necesară 
pentru diferite uzanţe. 

6. Nu există un corp de evaluatori funciari atestaţi pentru terenurile 
agricole şi nici un sistem instituţional, care să urmărească tranzacţiile funciare. 

7. Nu există cadru juridic adecvat organizării şi funcţionării pieţei 
funciare. 

8. Nu sunt definitivate aspectele juridice privind fundamentele morale 
ipotecării terenurilor. Facem menţiunea că pentru marea majoritate a 
proprietarilor funciari, mărimea proprietăţii fiind foarte mică, aceasta constituie 
singura sursă de subzistenţă. Poate fi acest teren ipotecat? 

9. Nu există un cod funciar care să reunească în diversitatea sa toate 
aspectele privind terenurile agricole şi neagricole. 

Iată doar câteva din principalele concluzii rezultate din prezentul studiu. 
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PROPUNERI 
Pentru ameliorarea acestei stări funciare total necorespunzătoare, în 

corelaţie cu importanţa deosebită a cunoaşterii şi utilizării semnificaţiilor rentei 
funciare, propunem organelor abilitate următoarele acţiuni: 

 îmbunătăţirea metodologiei de bonitare a terenurilor; 

 actualizarea notelor de bonitare la nivel de TEO şi parcelă cadastrală 
la scara 1:10.000; 

 translatarea notelor de bonitare pe titlurile de proprietate; 

 reproiectarea sistemului de impozitare asupra pământului pe baza 
calităţii patrimoniului funciar, bazându-se pe impozitarea rentei 
diferenţiale I; 

 reproiectarea sistemului de impozitare a venitului agricol provenit din 
secotrul vegetal, pe baza impozitării rentei diferenţiale II; 

 elaborarea unei metodologii unitare de evaluare a terenurilor agricole 
şi neagricole extravilane; 

 formarea evaluatorilor autorizaţi pentru terenurile extravilane; 

 subvenţionarea integrală de către stat a transcripţionării notelor de 
bonitare pe titlurile de proprietate; 

 instituirea obligativităţii constituirii provizioanelor pentru investiţii 
privind ameliorările agropedologice,- 

 reformularea politicii de subvenţionare a producţiei agricole şi a 
sistemului fiscal, pentru oprirea rentei funciare la nivelul agriculturii; 

 reintroducerea calculului amortizării pentru terenurile cumpărate în 
vederea constituirii unor fonduri proprii de conservare a capacităţii 
productive a terenurilor şi de protejare a mediului funciar în pro-
prietate. 

 
Final: 

„O binefacere ne dă pământul,  
Nepreţuită-n duioşia ei,  
El ne permite ca să ne întoarcem  
Dup-o viaţă vană, zgomotoasă,  
În sânul lui - în sânul lui şi-al păcii” 

Eminescu 
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1. RESTRUCTURAREA ECONOMICĂ RURALĂ ÎN 
EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST 

 
Începând cu anul 1985, în Europa Centrală şi de Est s-au produs 

schimbări fundamentale, promotorul acestora fiind preşedintele Uniunii 
Sovietice de atunci Mihail Gorbaciov. În consens cu vederile mai democratice 
ale celui mai puternic preşedinte din lume, Uniunea Europeană a luat 
iniţiativa normalizării relaţiilor, în special a celor comerciale, dintre acestea şi 
ţările membre CAER. În consecinţă, în anul 1974 Uniunea Europeană a 
propus un acord general de comerţ cu fiecare membru al CAER, în anul 1988 
s-a semnat o Declaraţie Comună între Est şi Vest pentru ca la 9 noiembrie 
1989 să cadă zidul Berlinului - simbolul divizării artificiale a Europei - ceea ce a 
însemnat triumful democraţiei şi libertăţii în fostele ţări socialiste. 

Din anul 1990 majoritatea ţărilor din Centrul şi Estul Europei se confruntă 
cu noua experienţă a tranziţiei spre economia de piaţă (31). 

Spaţiul rural, cu domeniul lui cel mai important agricultura, ocupă un loc 
important în economia acestor ţări având în vedere că 25% din forţa de muncă 
este ocupată în acest sector faţă de numai 6% în ţările Uniunii Europene. 

Se cunoaşte că, în anii comunismului, cea mai mare parte a fondului 
funciar şi a bunurilor agricole din ţările foste socialiste au fost socializate sub 
forma întreprinderilor agricole de stat şi a cooperativelor agricole de producţie 
(tot ca monopol al proprietăţii colective) apărând fenomenul de depersonalizare 
a proprietăţii. 

În cadrul procesului complex de racordare a economiilor naţionale din 
Centrul şi Estul Europei la fluxurile economice comunitare, agricultura se 
confruntă cu restructurarea şi privatizarea formelor de organizare a procesului 
productiv. De aceea, într-o primă fază, s-a impus necesitatea elaborării unei 
legislaţii funciare noi şi a unor măsuri imediate de distribuire a pământului. 
Principalele legi şi măsuri de privatizare şi restructurare agrară în ţările din 
Centrul şi Estul Europei sunt redate în tabelul 1. 
 

Definirea beneficiarilor şi stabilirea titlurilor de proprietate în procesul de 
privatizare al fermelor de stat şi al cooperativelor agricole s-au efectuat în mod 
diferit de la o ţară la alta. 

În primul rând se menţionează că întreprinderile agricole de stat din 
fostele ţări socialiste au rămas în general intacte în ceea ce priveşte fondul 
funciar, privatizarea constând până acum în distribuirea de acţiuni pentru foştii 
proprietari (România) sau transferarea bunurilor nefunciare în proprietate 
privată şi păstrarea pământului în proprietatea statului (Ungaria) sau cel mult 
arendarea acestuia (Republica Cehă, Republica Slovacă). Ultimele trei ţări 
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menţionate au ales şi calea păstrării structurii fermelor colective prin compen-
sarea foştilor proprietari şi privatizarea acestora. 

 
Tabelul 1 - Legi şi măsuri în domeniul reformei agrare în Europa Centrală 

şi de Est după anul 1990 

Ţara Legislaţia Anul emiterii 
Măsuri de reformă 

agrară 
Anul 

aplicării 

Albania Legea pământului iul. 1991 
 

Distribuirea pământului 
din cooperativele agri-
cole 
Distribuirea pământului 
din fermele de stat 

 aug. 1991 
 
 
oct. 1991 

Bulgaria Legea pe 
proprietatea şi  
folosirea pămân-
tului 

ian. 1991 
  
 mar. 1991 

  

Republica 
Cehă şi 
Republica 
Slovacă 

Legea funciară 
 
Legea transformării 
cooperativelor 

mai 1991 
febr. 1992 
 
dec. 1991 

  

Germania 
de Est 

Legea adaptării 
agriculturii la econo-
mia de piaţă 

iun. 1990 
apr. 1991 

Înfiinţarea creditului 
pentru privatizare 

iun. 1990 

Ungaria 
 

Legea com-
pensaţiei 
Legea transformării 
cooperativelor 
Legea 
cooperativelor 
Legea funciară 

 apr. 1991 
 
 ian. 1991 
  
apr. 1992 
 
apr. 1994 

Regulile Curţii Constitu-
ţionale împotriva resti-
tuirii imediate 

oct. 1990 
 

România Legea fondului 
funciar 
Legea companiilor 
agricole şi alte 
tipuri de asociaţii 
agricole 

 febr. 1991 
 
  
 apr. 1991 

Restituirea a 0,5 ha 
pentru fiecare lucrător 
agricol şi 0,25 ha 
pentru ceilalţi locuitori ai 
satelor 
Punerea în posesie a 
foştilor proprietari de 
pământ 

febr. 1990 
 
 
 
 
începând cu 
1991 

Republica 
Moldova 
 

Legea proprietăţii 
Legea priorităţii 
dezvoltării sociale a 
satelor şi 
complexelor 
agroindustriale 
Codul funciar 
Legea fermelor 
ţărăneşti 
Legea cooperării 

 ian. 1991 
 feb. 1991 
 
  
 
 
dec. 1991 
 feb. 1995 
 
 ian. 1992 
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Ţara Legislaţia Anul emiterii 
Măsuri de reformă 

agrară 
Anul 

aplicării 

Legea preţului 
standard al 
pământului  

 dec. 1994 

Estonia 
 

Legea reformei 
pământului 
Legea reformei 
agricole 
Legea concesionării 
pământului 

 oct. 1991 
  
 mar. 1992 
 
 iun. 1992 

  

Letonia 
 

Legea reformei 
funciare 
Legea privatizării 
bunurilor în ferme 
colective 

 nov. 1990 
 
 ian. 1991 

  

Lituania 
 

Legea reformei 
funciare 

1991 1993 
 

Reglementarea relaţiilor 
funciare 

  
 oct. 1993 

Rusia Legea reformei 
funciare 
Legea fermelor 
private 
Codul funciar 

 nov. 1990 
  
nov. 1990 
 
 apr. 1991 

 
Practica transformărilor 
agrare 
Privatizarea loturilor 
funciare 

 
apr. 1994 
 
 febr. 1992 

Ucraina Codul funciar 
Legea fermierilor 
privaţi 
Legea întreprin-
derilor colective 

 dec. 1990 
 dec. 1991 
 
 febr. 1992 

Procedura distribuţiei de 
acţiuni în rândul proprie-
tarilor de pământ 

aug. 1995 

Sursa: Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern European Countries. 
Working Document - European Commission Directorate General for Agriculture, 1995 

 

O situaţie aparte prezintă Polonia şi Slovenia care au avut doar 19% şi 
respectiv 8% din suprafaţa agricolă a ţării în proprietate de stat şi care au 
transferat acest pământ către fermele private cu condiţia menţinerii perso-
nalului muncitor. Întrucât cele două ţări au avut şi înainte de 1990 cea mai 
mare parte a suprafeţei agricole în proprietate privată (77% şi respectiv 92%), 
accentul a fost pus pe promovarea şi dezvoltarea gospodăriilor rurale după 
modelul comunitar. 

În ţările din fosta Uniune Sovietică şi Bulgaria nu a existat o distincţie 
netă între sovhozuri (ferme de stat) şi colhozuri (ferme colective). De-a lungul 
anilor acestea s-au transformat din ferme de stat în ferme colective sau au fost 
integrate în mari complexe agroindustriale care apoi au suferit un proces de 
lichidare prin privatizare sau crearea unor noi forme de cooperative. Procesul 
este încă departe de a fi complet. 

În Germania de Est fermele de stat sunt în majoritate închiriate către 
utilizatori din afară, până la rezolvarea unor dificultăţi juridice privind restituirea 
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către foştii proprietari, iar în Albania fermele de stat au fost lichidate prin 
vânzarea activelor şi distribuirea pământului către muncitori. 

Principalele trăsături ale privatizării funciare şi structura fermelor în ţările 
Europei Centrale şi de Est sunt redate în tabelele 2 şi 3. 

 
Tabelul 2 – Principalele trăsături ale privatizării funciare  

în Europa Centrală şi de Est 

Ţara Modul de privatizare 
Restricţii 

dimensionale 
Circulaţia terenurilor 

Albania Compensaţii cu garanţii de stat 
Împroprietărirea foştilor pro-
prietari din mediul rural 

Fără restricţii Interzisă vânzarea-
cumpărarea 

Bulgaria Restituirea pământului  
sau substituire 
Arendarea 

Proprietate 30 ha 
 
Arendă nelimitată 

Permisă vânzarea-
cumpărarea 

Republica 
Cehă 
Republica 
Slovacă 

Restituirea pământului 
 
Arendarea pentru utilizatori 
protejaţi de lege 

Max. 250 ha pentru 
o familie 

Permisă vânzarea-
cumpărarea 

Germania 
de Est 

Restituirea pământului 
Arendarea pentru utilizatorii 
protejaţi de lege 

Nelimitat Permisă vânzarea-
cumpărarea 

Ungaria 
 

Restituirea prin garanţii  
compensate 

Max. 300 ha 
 

Permisă vânzarea-
cumpărarea 

Polonia Restituirea în parte a pă-
mântului din proprietatea de 
stat 

Nelimitat Permisă vânzarea-
cumpărarea 

România Restituirea pământului 
Acordarea de pământ în 
 proprietate 

10* ha 
100 ha arendate 
 

Interzisă vânzarea-
cumpărarea după 3 
ani de la restituire şi 
10 ani de la acordare 
** 

Estonia  Nelimitat Permisă vânzarea-
cumpărarea 

Letonia Restituirea pământului sau 
substituirea şi compensarea 

  

* Modificată ulterior la 50 ha. 
** Permisă după 1997. 
Sursa: Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern European Countries. 

Working Document - European Commission Directorate General for Agriculture, 
1995. 
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Tabelul 3 - Structura fermelor în Europa Centrală şi de Est 

-%-  

Proporţia în suprafaţa agricolă totală -% 

 Cooperative Ferme de stat Ferme private 

Ţara înainte de 
1985 

după 1985 înainte de 
1985 

după 1985 înainte de 
1985 

după 
1985 

Polonia 4 4 19 18 77 78 

Ungaria 80 55 14 7 6 38 

Republica Cehă 61 48 38 3 1 49 

Republica 
Slovacia 

 
68 

 
63 

 
26 

 
16 

 
6 

 
13 

Slovenia   8 7 92 93 

România 61 35 14 14 25 51 

Bulgaria  41 90 40 10 19 

Lituania  35 91 1 9 64 

Letonia  17 96 2 4 81 

Estonia  33 96  4 67 

Sursa: Agricultural Situation and Prospects in the Central and Eastern European Countries. 
Working Document - European Commission Directorate General for Agriculture, 
1995 

 
Situaţia agrară a continentului european, existentă din 1945 până în 

1985, când au început schimbările fundamentale, conduce la o singură 
concluzie: sistemul colectivist a reprezentat un experiment macroeconomic şi 
macrosocial fără precedent în istoria omenirii, care a dovedit fără putere de 
tăgadă falimentul economic, degradarea materială, profesională şi morală a 
ţărănimii şi transformarea agriculturii dintr-un subsistem economic de piaţă într-
un subsistem de subzistenţă la nivel naţional. Mai trebuie adăugat că, în timp 
ce în ţările vest-europene, statul intervine ca regulator economico-financiar şi 
fiscal în sistemul agroalimentar, în ţările socialiste, statul, respectiv guvernul, a 
fost un mare agent economic. 

În acest context, procesul redefinirii rolului agriculturii din ţările central şi 
est-europene se dovedeşte a fi foarte complex şi de lungă durată. 



2. FENOMENE ACTUALE DEMOSOCIALE ÎN RÂNDUL 
POPULAŢIEI RURALE 

 
Transformările economico-sociale de o amploare deosebită care au avut 

loc în ţara noastră în a doua jumătate a secolului al XX lea cum ar fi: 
cooperativizarea agriculturii şi mecanizarea muncilor agricole, industrializarea 
galopantă vizând repartiţia echilibrată în profil teritorial a forţelor de producţie, 
urbanizarea forţată etc. au determinat mutaţii profunde în sistemul aşezărilor 
omeneşti la nivel naţional, dar şi regional şi au dus, concomitent, la schimbări 
calitative şi cantitative esenţiale în rândul populaţiei urbane şi rurale. Puternica 
restructurare a "sistemului natural" după 1950, sub influenţa factorului politic-
decizional şi al celui economic a avut efecte deosebite asupra dezvoltării şi 
structurii reţelei de aşezări, asupra redistribuirii populaţiei în teritoriu cu 
transformări profunde în mediul urban, dar cu consecinţe negative asupra vieţii 
satului românesc, în special asupra fenomenelor demografice derulate în 
mediul rural. 

În primul rând asistăm la un proces continuu de reducere a populaţiei 
rurale care în termeni sociologici se numeşte "desruralizare". Astfel în timp ce 
pe ansamblul ţării populaţia totală creşte în perioada 1948-1995 cu 43,4%, 
populaţia rurală prezintă un declin evident atât ca număr absolut - de la 
12159485 în anul 1948 la 10223756 locuitori în 1995, cu aproape 15% mai 
puţin, cât şi ca pondere (de la 76,6% la numai 45,1%) - figura nr.1. În aceeaşi 
perioadă populaţia urbană a crescut de peste trei ori. 

Această "desruralizare" s-a manifestat cu o intensitate diferită la nivel 
zonal-regional: provinciile Banat-Crişana şi Transilvania au fost marcate de o 
puternică depopulare (cu 17,3%, respectiv 17,4%), în Maramureş şi Moldova 
procentul de diminuare este de 8,2%, respectiv 11,2%. Numărul judeţelor care 
concentrează în zona rurală o mare parte a populaţiei (80%) scade de la 75% 
în 1948 la 0 în 1995, iar al celor care au sub 60% populaţie rurală, creşte la 
75% în anul 1995. 

Populaţia rurală a României a scăzut, periodic şi destul de mult ca 
număr, şi prin procesul de promovare a unor aşezări rurale dezvoltate, viabile 
din punct de vedere economic şi demografic, în categoria oraşelor. Astfel în 
anul 1956 s-au declarat 33 noi oraşe care au transferat în mediul urban 
293414 locuitori, în intervalul 1956-1966 s-au mai adăugat 12 oraşe noi cu un 
transfer de 115438 locuitori şi după 1966 s-au adăugat mediului urban încă 
aproximativ 800000 locuitori prin transformarea satelor în oraşe. 
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Figura 1  - Evoluţia populaţiei rurale din România 

 
Sursa: Calitatea vieţii, nr. 6/1995. 

 
Un alt fenomen important în mediul rural este "feminizarea" populaţiei. 

Proporţia femeilor în totalul populaţiei rurale, deşi în scădere, se menţine la un 
nivel superior celei a bărbaţilor 50,4% în anul 1992 şi 50,3% în 1995. 
"Feminizarea" operează selectiv, afectând persoanele de peste 40 de ani şi 
devenind simptomatică pe măsura înaintării în vârstă. În acest sens datele 
ultimului recensământ sunt relevante (tabelul 4). 

Fenomenul "feminizării" ruralului se manifestă şi în plan teritorial, de la 
zone în care ponderea bărbaţilor este dominantă, cu 971-993 femei/1000 
bărbaţi (judeţele Alba, Covasna, Harghita, Bacău, Iaşi, Galaţi, Brăila, 
Constanţa, Tulcea) la zone cu o tendinţă mai accentuată de "feminizare", 
1040-1058 femei la 1000 bărbaţi (judeţele Argeş, Arad, Dolj, Mehedinţi). 

 
Tabelul 4 - Numărul de femei la 1000 bărbaţi pe grupe 

de vârstă în mediul rural  

- nr. femei - 

Grupa de vârstă Nr. femei la 1000 bărbaţi 

0 - 14 ani 
15 - 39 ani 
40 - 49 ani 
50 - 54 ani 
55 - 64 ani 
67 - 74 ani 
75 ani şi peste 

953 
862 
1.061 
1.083 
1.100 
1.283 
1.518 

Media pe rural   1.017  

Sursa: Capitalul uman în agricultură,- IEA, 1996. 
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Evoluţia populaţiei rurale în ultimele două decenii este marcată de o 
puternică tendinţă de "îmbătrânire". Se înregistrează o creştere a presiunii 
populaţiei vârstnice (60 de ani şi peste) asupra populaţiei tinere (0-14 ani), 
raportul dintre acestea mărindu-se de aproximativ 2,3 ori (tabelul 4). 

Analiza distribuţiei teritoriale pune în evidenţă zone cu o populaţie relativ 
tânără în care proporţia persoanelor în vârstă de 0-14 ani reprezintă 24-26%, 
iar a celor bătrâne 18-19% (judeţele Iaşi, Suceava, Sibiu, Braşov, Maramureş, 
Bistriţa şi Constanţa cu cea mai tânără populaţie rurală). La cealaltă extremă 
se află judeţele Teleorman cu cel mai ridicat grad de îmbătrânire (1950 
persoane de 60 de ani şi peste /1000 persoane de 0-14 ani) urmate de Dolj şi 
Hunedoara (1585/1000 şi respectiv 1559/1000). Aproximativ jumătate din 
judeţele ţării se confruntă cu situaţia accentuări "îmbătrânirii" populaţiei în care 
ponderea persoanelor de peste 60 de ani este de 23-27,5%. 

Procesul de "îmbătrânire" afectează într-o mai mare măsură populaţia 
feminină din rural, întrucât femeile din acest mediu trăiesc mai mult decât 
bărbaţii, durata medie de viaţă fiind de 72,66 ani faţă de 64,70 ani durata 
medie de viaţă a bărbaţilor. 

Natalitatea a înregistrat pe ansamblul mediului rural în ultimii 50 de ani o 
tendinţă generală de scădere întreruptă doar de intervenţia factorului politic în 
1967 şi următorii ani când acest indice a înregistrat o redresare puternică. În 
medie, în intervalul 1948-1956 s-au înregistrat valori ridicate, până la 26,8 la 
mie, dar o dată cu cooperativizarea agriculturii şi mecanizarea muncilor 
agricole se instalează un proces de scădere treptată cu valori medii de 18,9 la 
mie în intervalul 1956-1966 şi de 13,2 la mie în intervalul 1977-1995. 

Cele mai defavorizate zone sunt în judeţele Teleorman - 19,9 la mie, 
Caraş-Severin - 10,2 la mie, Ilfov - 9,4 la mie, Hunedoara - 8,8 la mie. 

Mortalitatea generală, mai mare în rural decât în urban şi media pe 
ţară, este în continuă creştere după anul 1966 de la 10,3 la mie în perioada 
1967-1974 la 12,3 la mie în 1983 şi la 14,9 la mie în 1993 pentru ca în anul 
1995 să fie de 15,1 la mie. 

În conjunctura procesului avansat de "îmbătrânire" demografică a 
populaţiei rurale s-a ajuns ca sporul natural să fie negativ începând cu anul 
1992. Acesta a fost de -1,0 la mie în 1992, -2,2 la mie în 1993 şi -2,3 la mie în 
1995. 

Nivelul instrucţional al populaţiei rurale s-a îmbunătăţit cantitativ şi 
calitativ mai ales în ultimele decenii. 

Structural, are loc o creştere semnificativă a ponderii persoanelor care 
au absolvit un liceu, o şcoală postliceală şi tehnică de maiştri de la 3,9% în 
1977 la 9,8% în 1995, a celor cu şcoală profesională de la 6,9% la 11,3% în 
prezent, a persoanelor cu gimnaziu de la 25,5% la 36,9% şi a celor cu 
pregătire superioară de la 0,8% la 1,1%. Această creştere calitativă a condus 
la diminuarea ponderii populaţiei cu pregătire primară sau fără şcoală absolvită 
de la 62,9% la 40,9%. 
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Din perspectiva analizei structurale diferenţiată pe sexe, rezultă că 
populaţia masculină are un ascendent asupra populaţiei feminine prin 
cuprinderea a 65,1% din totalul persoanelor în vârstă de 12 ani şi peste în 
categoria absolvenţilor de învăţământ secundar, pe când populaţia rurală 
feminină are într-o proporţie mare - 36,5% - cel mult şcoală primară şi 11,1% 
nu au nici un fel de şcoală (tabelul 5). 

 
 Tabelul 5 - Distribuţia populaţiei rurale în vârstă de peste 12 ani  

după nivelul şcolii absolvite 

-%-  

Şcoala 
absolvită 

Total  
rural 

Total  
masculin 

Total  
feminin 

Învăţământ superior  
din care agricol 

1,1 
0,2 

0,3 
0,2 

0,8 
0,1 

Învăţământ secundar  
din care: 
- postliceal 
- liceal 
- profesional, complementar sau ucenicie 
- gimnazial 

58,0 
 

0,6 
9,1 

11,3 
36,9 

65,1 
 

1,0 
9,2 

10,7 
36,7 

51,1 
 

0,2 
9,2 
4,7 

37,1 

Învăţământ primar 33,1 29,7 36,5 

Fără şcoală absolvită 7,4 3,7 11,1 

Şcoală absolvită nedeclarată 0,4 0,3 0,5 

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, CNS, România 1994. 

 
 
Un fenomen cu implicaţii deosebite asupra cererii de mărfuri şi servicii a 

populaţiei şi care a devenit după anul 1989 un obicei constant al populaţiei 
urbane este cel de navetism dinspre urban spre rural, adică în sens invers faţă 
de practicarea acestuia în anii comunismului. Din cercetările efectuate de 
Institutul de Economie Agrară şi Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii a 
reieşit că, deşi în mediul rural este înregistrată o populaţie activă de 
aproximativ 3,5 milioane persoane din 9,5 milioane pe total ţară, practic peste 
50% din aceasta, adică peste 6 milioane persoane, prestează într-un fel sau 
altul muncă în agricultură. 

Mai accentuat este navetismul de sfârşit de săptămână când o bună 
parte a populaţiei urbane (cca. 1,5 milioane persoane) se deplasează în 
localităţile rurale natale pentru a-şi lucra pământul pe care l-a primit ca 
moştenire sau pentru a-şi ajuta familia rămasă la ţară. 

Există şi o populaţie urbană care şi-a construit sau şi-a modernizat case 
în rural şi care locuieşte în cea mai mare parte a anului la sate. Se apreciază 
că numărul acesteia nu depăşeşte 500000 persoane şi este alcătuită în mare 
parte din pensionari. 
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Se poate aminti şi de fenomenul migraţiei populaţiei care a provocat 
grave dezechilibre între sat şi oraş în perioada marii industrializări a anilor '70, 
dar care în momentul de faţă nu este de natură a influenţa în mod decisiv forţa 
de muncă şi cererea de mărfuri şi servicii din mediul rural (graficul din figura 2) 
 

Figura 2 - Migraţia şi navetismul populaţiei în şi din 
 localităţile rurale 

 
 



3. INFLUENŢA APLICĂRII LEGII FONDULUI FUNCIAR 
ÎN REVITALIZAREA SOCIOECONOMICĂ A SATULUI 

ROMÂNESC 

 
Restructurarea sistemelor agricole din România după 1989 a avut în 

vedere trei tipuri de unităţi de producţie agricolă: fermele de stat, cooperativele 
agricole şi micii proprietari. Rezultatele aplicării Legii fondului funciar şi ale 
privatizării sunt diferite, atât în ceea ce priveşte posesia pământului şi a 
mijloacelor de producţie cât şi în privinţa randamentelor obţinute şi a împărţirii 
acestora. 

A. În primul rând fermele de stat, în număr de 627, numite în trecut 
Întreprinderi Agricole de Stat (IAS-uri), şi după 1989, societăţi comerciale pe 
acţiuni, deţineau în 1995 1338 mii ha pământ agricol din care peste 50% 
irigate. Aceste ferme şi-au păstrat toate mijloacele fixe şi efectivele de animale 
şi de asemenea angajaţii în număr de aprox. 300000 persoane. Bunurile 
aparţin statului cât şi proprietarilor privaţi care au făcut dovada deţinerii de 
pământ pe teritoriile acestora şi care au primit acţiuni în cadrul noilor societăţi 
comerciale. Fermele respective operează cu structură de management proprie 
noii structuri de organizare în care Adunarea Generală a Acţionarilor este 
controlată de stat prin Fondul Proprietăţii de Stat. 

Producţia principalelor produse agricole şi animale, în perioada 1990-
1996, a fost în general în scădere datorită diminuării suprafeţelor agricole (de 
la 1912 mii ha în 1991 la 1338 mii ha în 1995), dar randamentele la ha şi pe 
animal s-au menţinut sau au fost superioare celor obţinute în societăţile 
agricole private. Explicaţia constă în gradul ridicat de mecanizare a lucrărilor 
agricole, sistemul organizat al muncilor agricole, irigaţii, sistemul preferenţial de 
aprovizionare şi credite acordat de stat. 

Ca urmare, acţionarii societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital 
majoritar de stat, inclusiv persoanele private (care deţin aproape 45% din 
acţiuni) au beneficiat în condiţii mai avantajoase faţă de restul populaţiei rurale 
de rezultatele activităţii acestor ferme. Mai mult, angajaţii fermelor au cel mai 
bun nivel de trai rural, întrucât în afară de salarii se bucură şi de alte avantaje 
cum ar fi: achiziţionarea de produse de fermă sub preţurile pieţei, alocaţii 
suplimentare pentru copii, bonificaţii de sărbători, asigurare medicală, o 
jumătate de ha pământ în folosinţă personală etc. De aceea, atât acţionarii cât 
şi salariaţii fermelor de stat au fost promotorii unor investiţii mai de anvergură 
în gospodăriile individuale sau în iniţierea unor afaceri private.  

B. Sectorul cooperativelor agricole (CAP-uri) a deţinut cea mai mare 
suprafaţă de pământ în 1989 (8602 mii ha teren agricol din care 6578 mii ha 
arabil). Prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, foştii proprietari de 
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pământ din raza acestor cooperative au fost îndreptăţiţi la retrocedarea a 
maximum 10 ha teren corelat cu suprafaţa deţinută anterior (actualmente se 
discută în Parlament amendarea legii prin extinderea suprafeţei la 50 ha). 
Beneficiarii acestei legi au fost aproape 5,1 milioane persoane, din care numai 
3,5 milioane sunt activ angajate în producţia agricolă (restul fiind rezidenţi 
urbani care nu au experienţă agricolă). 

Noile structuri agricole înfiinţate conform legii după 1989, respectiv 
societăţile agricole cu personalitate juridică (4000 societăţi cuprinzând 780000 
fermieri şi 2 milioane ha pământ) şi asociaţiile familiale (13800 asociaţii cu 
720000 membri şi 1,4 milioane ha pământ) au avut de întâmpinat cele mai mari 
greutăţi în exploataţia agricolă din mai multe motive: distrugerea în masă a 
patrimoniului fostelor CAP-uri şi lipsirea de mijloace de producţie a noilor 
organizaţii, lipsă de experienţă în organizare, personal muncitor insuficient, 
lipsă acută de mijloace financiare, condiţii grele impuse de stat în mecanizarea 
lucrărilor agricole şi aprovizionarea cu îngrăşăminte etc. 

În cadrul acestor forme de organizare rurală s-a observat, în perioada 
analizată, cel mai mare declin la principalele produse agricole şi animale 
(tabelul 6), de aceea şi veniturile acestor categorii de fermieri au fost mai 
modeste înscriindu-se în cele de subzistenţă. 

În sfârşit, în categoria fermierilor independenţi se înscriu cca. 3480400 
mici proprietari cu aprox. 8353000 ha. Este de remarcat că, deşi lipsiţi de 
mijloace de producţie eficiente (tractoare, combine, cultivatoare) şi în ciuda 
dificultăţilor întâmpinate în obţinerea de credite şi plata lucrărilor agricole, 
aceşti fermieri individuali au obţinut cele mai mari producţii agricole în special 
la porumb, orz şi cartofi şi sunt deţinătorii majorităţii covârşitoare a animalelor. 

 
Tabelul 6 - Volumul producţiei principalelor produse agricole  

în 1989, 1993 şi 1995 

PRO-
DUSUL 

U.M. 

TOTAL SECTOR DE 
STAT 

COOPERATIVE/ 
ASOCIAŢII 

FERMIERI 
INDEPENDENŢI 

1989 1993 1995 1989 1993 1995 1989 1993 1995 1989 1993 1995 

Grâu mii 
tone 

7935 5355 7709 1472 1325 1779 6191 1507 2132 272 2522 3798 

Porumb mii 
tone 

6762 7987 9923 1233 745 798 3829 1436 2388 1700 5805 6742 

Floarea 
soarelui 

mii 
tone 

 
660 

 
696 

 
933 

 
148 

 
222 

 
258 

 
504 

 
234 

 
315 

 
9 

 
240 

 
360 

Sfeclă 
de 
zahăr 

mii 
tone 

 
6771 

 
1776 

 
2654 

 
961 

 
390 

 
510 

 
5527 

 
622 

 
712 

 
283 

 
765 

 
1432 

Cartofi mii 
tone 

4420 3709 3020 466 314 132 1992 328 194 1963 3067 2694 

Legume mii 
tone 

3726 2872 2871 1474 442 310 1063 108 93 1788 2322 2467 
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PRO-
DUSUL 

U.M. 

TOTAL SECTOR DE 
STAT 

COOPERATIVE/ 
ASOCIAŢII 

FERMIERI 
INDEPENDENŢI 

1989 1993 1995 1989 1993 1995 1989 1993 1995 1989 1993 1995 

Fructe mii 
tone 

1580 2182 917 572 573 247 233 48 51 775 1561 619 

Carne 
vită viu 

mii 
tone 

 
351 

 
402 

 
412 

 
73 

 
63 

 
36 

 
120 

 
11 

 
6 

 
158 

 
328 

 
370 

Carne 
porc viu 

mii 
tone 

 
879 

 
907 

 
882 

 
367 

 
347 

 
361 

 
73 

 
58 

 
35 

 
439 

 
502 

 
484 

Carne 
oaie viu 

mii 
tone 

 
188 

 
170 

 
152 

 
23 

 
13 

 
13 

 
41 

 
2 

 
- 

 
124 

 
155 

 
139 

Păsări mii 
tone 

471 407 355 152 137 132 29 14 11 290 286 212 

Lapte 
oaie 

mii hl.  
41 

 
41 

 
37 

 
8 

 
5 

 
3 

 
12 

 
1 

 
2 

 
21 

 
35 

 
32 

Sursa: studii IEA Anuarul statistic al României, 1996. 

 

Din aceste motive şi cele mai mari investiţii în privinţa cumpărărilor de 
animale, echipamentelor pentru lucrat pământul, construcţiilor de case şi 
anexe, înfiinţării de plantaţii se găsesc la această categorie a populaţiei rurale 
(tabelul 7) 

 
 

Tabelul 7 - Comportamentul faţă de investiţii la fermierii  
asociaţi şi neasociaţi pe zone 

-% - 

Categorii de 
investiţii tone 

Animale 
cumpărate 

Echipament 
cumpărat 

Construcţii 
efectuate 

Plantaţii 
înfiinţate 

asociaţi 
neaso-

ciaţi 
asociaţi 

neaso-
ciaţi 

asociaţi 
neaso-

ciaţi 
asociaţi 

neaso-
ciaţi 

TOTAL 15,7 18,1 3,9 2,7 3,6 5,6 2,0 3,0 

Maramureş - 6,2 - 4,1 - - - 6,2 

Banat  
Crişana 

8,3 11,4 - 4,1 4,1 5,5 - 5,5 

Transilvania 10,3 22,9 - 3,1 - 3,7 - 2,4 

Oltenia 11,7 12,0 - 1,0 3,9 17,0 - - 

Muntenia 15,1 12,2 3,9 - 5,9 4,3 1,9 6,1 

Dobrogea 22,5 - 2,5 - - - 5,0 - 

Bucovina - 19,3 - 3,2 - 3,2 - - 

Moldova 20,9 37,5 9,8 5,6 2,4 2,2 3,7 1,1 

Regiunea de 
câmpie 

16,6 16,6 3,0 2,2 4,9 7,7 2,2 2,2 

Regiunea 
deluroasă 

14,0 20,3 6,5 2,7 0,9 7,6 1,8 3,1 

Regiunea 
montană 

9,0 171 - 3,1 - 1,8 - 3,6 
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Categorii de 
investiţii tone 

Animale 
cumpărate 

Echipament 
cumpărat 

Construcţii 
efectuate 

Plantaţii 
înfiinţate 

asociaţi 
neaso-

ciaţi 
asociaţi 

neaso-
ciaţi 

asociaţi 
neaso-

ciaţi 
asociaţi 

neaso-
ciaţi 

Zona necoope-
rativizată 
înainte de 1989 

 
11,1 

 
16,9 

 
- 

 
2,7 

 
- 

 
1,6 

 
11,1 

 
4,9 

Zona 
cooperativizată 
înainte de 1989 

 
15,8 

 
18,6 

 
4,0 

 
2,7 

 
3,7 

 
7,2 

 
1,8 

 
2,2 

Sursa: studii IEA 1995. 

 

Rezultă că privatizarea masivă a pământului şi a şeptelului de animale 
care a apărut în primii ani de după revoluţie, mai ales după punerea în aplicare 
a Legii fondului funciar a produs modificări profunde în lumea satului 
românesc, în special în ceea ce priveşte regimul de proprietate şi structurile 
agrare. Acestea au avut un impact în general pozitiv asupra veniturilor 
populaţiei rurale şi asupra investiţiilor în construcţii şi în utilaje necesare pro-
ceselor de producţie din agricultură şi au determinat reîntoarcerea la 
satisfacerea unor necesităţi din resurse proprii (autoconsum) şi reînvierea unor 
vechi tradiţii şi obiceiuri româneşti. 

Aspectele negative în încercarea de revitalizare a satului românesc ţin 
de întârzierea nejustificată a punerii în posesie a ţăranilor şi celorlalţi proprietari 
cu pământ, necorelarea aplicării acestei legi cu acte normative care să 
stabilească structuri organizatorice adecvate în amontele şi avalul lanţului 
agricultură-alimentaţie, distrugerea şeptelului din marile ferme zootehnice şi 
îndepărtarea specialiştilor din agricultură care constituiau elita populaţiei 
agricole. 
 



4. IMPACTUL CREŞTERII DISPONIBILITĂŢILOR 
BĂNEŞTI ALE POPULAŢIEI RURALE ASUPRA CERERII 

DE MĂRFURI ŞI SERVICII 

 

Cheltuielile totale ale populaţiei rurale, în medie de 432168 lei pe lună, 
au în componenţă două capitole de cheltuieli care reprezintă consumul efectiv 
al ruralilor într-o lună respectiv cheltuielile de consum în valoare de 153229 lei 
şi contravaloarea consumului de produse agricole (alimentare şi nealimentare) 
din resurse proprii în sumă 240451 lei. Acestea la un loc reprezintă aproximativ 
90% din cheltuielile totale. Diferenţa în valoare absolută de 38488 lei reprezintă 
disponibilităţile băneşti ale populaţiei care, pe parcursul lunii, capătă alte 
destinaţii şi anume: 

 cheltuieli pentru alimente şi băuturi neconservate (rămase în stoc, 
date în prelucrare, date la animale); 

 cheltuieli pentru cumpărarea de animale, păsări şi furaje; 

 cheltuieli pentru cumpărarea imobilelor şi terenurilor; 

 cheltuieli pentru taxe, cotizaţii, asigurări de bunuri; 

 cheltuieli pentru cumpărarea de acţiuni; 

 alte cheltuieli. 
Faţă de veniturile gospodăriei rurale, incluzând şi aceste cheltuieli care 

nu sunt destinate consumului efectiv precum şi cheltuielile privind restituirea 
împrumuturilor şi creditelor bancare, rămâne la dispoziţia acesteia, la sfârşitul 
lunii un sold de bani în numerar de 85790 lei care poate fi cheltuit în luna 
următoare sau economisit la CEC sau bancă. 

Rezultă că în total gospodăria rurală dispune în medie la sfârşitul unei 
luni de o sumă de 124278 lei situaţie care arată în primul rând o îmbunătăţire a 
condiţiilor de trai ale familiilor din mediul rural şi în al doilea rând posibilităţi 
financiare mai mari de cumpărare şi de satisfacere a necesităţilor de consum. 

Analizând în detaliu elementele bugetului de venituri şi cheltuieli al 
gospodăriilor ţărăneşti precum şi ponderea locuitorilor care deţineau până în 
momentul analizei (1996) echipamente mecanice agricole ca şi intenţia lor de a 
investi în animale de muncă sau de prăsilă, echipamente, construcţii de 
locuinţe şi anexe, înfiinţare de plantaţii rezultă că disponibilităţile băneşti ale 
acestora sunt îndreptate cu precădere spre cumpărări de animale şi păsări, 
cumpărări de terenuri şi construirea de locuinţe şi anexe, înfiinţare de plantaţii 
noi, cumpărări de utilaje agricole. 

Cea mai mare parte a disponibilităţilor băneşti a fost afectată 
achiziţionării de animale de tracţiune sau de prăsilă. Astfel, 17,2% din locuitorii 
rurali au efectuat astfel de cumpărări în special în zona Dobrogei (22,5%), 
Transilvaniei (21%), Bucovinei (19,3%). De asemenea, 4,9% din fermieri şi-au 
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construit locuinţe şi anexe, cei mai mulţi în Oltenia (12,6%) şi Transilvania 
(5%). Peste 2,5% din fermieri au înfiinţat plantaţii noi în special în Maramureş 
(6,2%) şi în Banat-Crişana (5,5%). 

Pentru echipamente mecanice necesare lucrărilor agricole au alocat 
sume de bani 5,3% din populaţia rurală pentru tractoare (9,8% în Maramureş, 
6,0% în Muntenia), 4,6% pentru tractoare cu pluguri (9,8% în Maramureş, 6,8% 
în Transilvania), 1,5% pentru semănători (7,8% în Maramureş, 2,0% în Banat-
Crişana) şi 0,6% pentru combine autopropulsate (3,1% în Maramureş, 2,2% în 
Dobrogea). 

Alte disponibilităţi băneşti au fost întrebuinţate pentru cumpărarea de 
furaje necesare animalelor, mai ales în perioada de iarnă-primăvară şi pentru 
achitarea taxelor şi impozitelor locale. 



5. MUTAŢII POSIBILE PSIHOSOCIALE ÎN MEDIUL 
RURAL SUB INFLUENŢA DEZVOLTĂRII 

AGROTURISMULUI 

 
În condiţiile actuale ale procesului intens de urbanizare, înregistrat în 

special în ţările dezvoltate din punct de vedere economic, turismul rural capătă 
o pondere mare în paleta motivaţională a cererii turistice. 

Cadrul de viaţă al citadinului, înconjurat de un spaţiu artificial, dominat de 
beton şi asfalt, creează necesitatea unei vacanţe liniştite în ambientul rural, o 
întoarcere firească a omului la natură, ca o complementaritate la mediul arid şi 
stresant în care trăieşte. Datele statistice arată că, în Europa Occidentală, 1 
din 4 turişti practică turismul rural. 

În România vechiului regim politica de industrializare forţată, care a 
condus, la rândul ei, la un proces de urbanizare forţată, a determinat şi 
tendinţa de industrializare a turismului, prin concentrarea în câteva zone mari 
unde au fost amplasate majoritatea investiţiilor şi anume: pe litoralul românesc, 
pe Valea Prahovei, în Poiana Braşov şi în alte câteva staţiuni montane. Cu 
excepţia acţiunilor cooperaţiei de consum (CENTROCOOP) care în deceniile 
şapte şi opt a realizat o reţea de hanuri turistice, moteluri, cabane şi 
campinguri nu s-a optat pentru valorificarea integrală a potenţialului turistic din 
întregul teritoriu. 

În momentul de faţă, satul românesc, deşi a fost afectat de măsurile 
aberante ale regimului totalitarist şi în pofida condiţiilor economice actuale 
destul de precare, oferă totuşi unele posibilităţi de desfăşurare a turismului 
rural. Avem în vedere, în special, frumuseţea peisajului natural în care sunt 
plasate multe dintre aceste aşezări, disponibilitatea ţăranului pentru contacte 
umane şi ospitalitate, precum şi posibilitatea valorificării resurselor cultura-le, 
tradiţionale, dar şi agroalimentare ale gospodăriilor ţărăneşti situate în unele 
zone ale ţării. 

Avantajele principale ale încurajării turismului rural sunt legate de 
alternativa de dezvoltare economică pe care o oferă comunitatea rurală, de 
cunoaştere a valorilor patrimoniului natural sau creat de om, precum şi de 
crearea şi menţinerea unor servicii. 

Turismul, şi în speţă turismul rural, potenţează dezvoltarea altor activităţi 
economice (producţie culinară, artizanat, comerţ etc.) asigurând obţinerea şi 
reinvestirea resurselor financiare. 

Pentru menţinerea acestei forme de turism, numit şi turism verde, moale, 
ecologic pentru că nu are un impact puternic asupra mediului, a luat fiinţă după 
1989, Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural din România 
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(ANTREC), organizaţie profesională, neguvernamentală, membră a Federaţiei 
Europene de Turism Rural (EUROGITES), care are ca scop: 

 identificarea şi popularizarea potenţialului turistic din spaţiul rural; 

 formarea profesională prin colocvii, cursuri de scurtă şi lungă durată; 

 promovarea produsului turistic în ţară şi străinătate (în colaborare cu 
Ministerul Turismului); 

 demersuri pe lângă instituţiile statului în vederea acordării unor 
facilităţi persoanelor ce vor să se dedice dezvoltării turismului rural. 

Tot în această perioadă a luat fiinţă şi Agenţia Naţională a Zonei 
Montane care are ca scop principal dezvoltarea economiei rurale montane 
printre care şi turismul montan. 

Până în prezent, turismul rural nu a cunoscut o amploare deosebită, în 
special datorită condiţiilor de locuit şi a unor facilităţi (apă curentă, WC, 
suprafeţe de cazare etc.) impuse de Ministerul Turismului, dar sunt semne 
încurajatoare în acest sens mai ales în zona Braşov-Bran (la Bran există şi o 
agenţie de turism rural care închiriază camere pentru toată zona Bran-Rucăr), 
în judeţele Alba, Cluj, Mureş şi în Delta Dunării. 

Prin dezvoltarea turismului rural în toate formele (montan, pastoral, 
deltaic etc.) încurajat în diverse moduri mai ales prin acte normative emise de 
Ministerul Turismului se întrevăd unele mutaţii şi avantaje pentru economia 
agrară cum ar fi: 

 dezvoltarea durabilă a unor zone defavorizate din mediul rural 
(montane, deltaice); 

 dezvoltarea agriculturii, zootehniei şi altor activităţi prin reinvestirea 
veniturilor obţinute; 

 apariţia, multiplicarea şi diversificarea unor servicii şi crearea de locuri 
de muncă, eventual pentru şomeri; 

 creşterea certă a veniturilor; 

 sporirea confortului interior şi îmbunătăţirea amenajărilor pentru 
casele ţărăneşti; 

 punerea în valoare a peisajului natural, a obiceiurilor, tradiţiilor şi 
obişnuinţelor din diverse zone ale ţării; 

 valorificarea în interes turistic şi introducerea în circuitul internaţional 
a patrimoniului natural peisagistic românesc şi a patrimoniului 
construit, constând în monumente istorice, de cult şi memoriale. 



6. REFLECTAREA TRADIŢIILOR, OBICEIURILOR ŞI 
OBIŞNUINŢELOR RURALE ÎN NECESITĂŢILE DE 

PRODUSE ŞI SERVICII 

 
Trecutul nostru istoric este, aşa după cum constata Nicolae Iorga, “în 

mare parte ţărănesc, ţărănimea reprezentând pentru noi, românii, o realitate 
milenară”. 

Colectivizarea violentă din perioada postbelică, ca şi decolectivizarea 
forţată după 1989 prin dezordinea şi deteriorarea relaţiilor agrare au dus la 
destrămarea ţărănimii şi marginalizarea ei fără precedent. 

Cu toate acestea se poate afirma că ţărănimea ocupă un loc de frunte în 
istoria şi dezvoltarea economico-socială şi păstrarea tradiţiilor poporului român. 
O sumară evocare a rolului ţărănimii atestă faptul că: 

a) sub aspect economic, ţărănimea a fost clasa care a asigurat de-a 
lungul timpului hrana populaţiei, dreptul nostru de a mânca, 
agricultura având o pondere importantă în crearea bogăţiei ţării; 

b) din punct de vedere demografic, prin indicii ridicaţi ai natalităţii şi 
fertilităţii feminine, ţărănimea a reprezentat simbolul tinereţii 
demografice, vitalitatea şi vigoarea poporului nostru; 

c) ţărănimea a constituit principala forţă pentru apărarea gliei străbune şi 
totodată a fost cea care a asigurat permanenţa şi neclintirea poporului 
pe aceste meleaguri; 

d) ţărănimea a păstrat comoara limbii române, stabilitatea familiei, 
cinstea, omenia şi a produs cele mai luminoase minţi ale vieţii 
culturale, artistice şi ştiinţifice ale ţării; 

e) ţărănimea ne-a lăsat moştenire satul românesc cu tradiţiile, 
obiceiurile, obişnuinţele acestuia, în ceea ce priveşte portul, arta 
populară, arta culinară şi folclorul său de o frumuseţe şi de o eleganţă 
fără seamăn. 

Reconstituirea familiei şi gospodăriei ţărăneşti, organizarea şi orientarea 
acesteia în noile condiţii către gospodăriile de tip familial trebuie să aibă în 
vedere caracterul ereditar al ţărănimii române, necesitatea păstrării şi 
transmiterii valorilor materiale şi spirituale ale satului românesc. 

O dată cu renaşterea ţărănimii după metamorfoza dureroasă petrecută 
în anii de început ai trecerii la economia de piaţă, renasc şi tradiţiile, obiceiurile, 
obişnuinţele acestora legate în special de cele patru mari evenimente din viaţa 
omului: 

 naşterea; 

 botezul; 

 căsătoria; 
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 moartea. 
În această privinţă tradiţia şi obiceiurile la români cunosc manifestări 

diferite, specifice de la o zonă la alta, cu particularităţi distincte în regiuni din 
nordul Transilvaniei (Maramureş), nordul Moldovei, Banat, Oltenia sau 
Muntenia. 

Toate aceste manifestări au o îmbrăcătură religioasă ele avându-şi 
izvorul în cultul creştinismului, cunoscându-se că o bună parte a populaţiei 
României este educată în acest cult şi un număr restrâns de minorităţi practică 
un alt cult religios: islamism, budism, iudaism. 

În linii mari şi legat de o anumită cerere specifică de mărfuri şi servicii 
pentru aceste evenimente se poate spune că naşterea unui copil solicită o 
serie de pregătiri anterioare şi posterioare actului de naştere cum ar fi: 
pregătirea camerei copilului cu pătuţ, leagăn, jucării, cumpărarea trusoului 
pentru nou-născut imediat după naştere cu toate produsele necesare 
îmbrăcatului şi înfăşatului, pregătirile de botez. 

După naştere, copilul este vizitat de naşi, rude, prieteni care aduc aşa-
zisul plocon constând în hăinuţe, jucării şi alte produse necesare îngrijirii 
copilului. Botezul reprezintă creştinarea şi totodată certificarea naşterii copilului 
de către biserică, se face la 2-3 luni de la naştere, iar naşii copilului (care-i dau 
şi numele) au obligaţia de a cumpăra un set complet de îmbrăcăminte şi 
articole groase de înfăşat pentru a scoate copilul la biserică. Părinţii copilului 
dau masa de botez unde invită rudele şi prietenii familiei. 

Nunta la români se face tot în cultul religiei creştine şi cuprinde câteva 
secvenţe care solicită participanţilor la acest eveniment - de obicei pe părinţii 
mirilor - la cheltuieli destul de costisitoare şi care conduc chiar la împărţirea 
gospodăriei şi a pământului. Aceste secvenţe încep cu peţitul miresei, 
pregătirile de nuntă în special trusoul miresei şi achiziţionarea produselor de 
îmbrăcăminte şi încălţăminte cu destinaţie specială, petrecerile dinaintea nunţii 
organizate de fată şi băiat separat, nunta propriu-zisă cu tot cortegiul de 
obiceiuri religioase şi de ordin culinar şi petrecerile postnupţiale la care iau 
parte nuntaşii în afară de miri. 

Se apreciază că eforturile băneşti ale familiilor mirilor sunt substanţiale 
mai ales în mediul rural unde, la un asemenea eveniment participă "tot satul", 
dar tradiţia impune ca şi ajutorul sătenilor să fie substanţial, începând de la 
produse alimentare necesare pregătirii meselor de nuntă: ouă, păsări, făină, 
băutură etc., până la obiecte folositoare noului cuplu: lenjerie de pat, obiecte 
de uz casnic, produse artizanale. 

Moartea este, în ciuda tragismului său, evenimentul pentru care ţăranul 
se pregăteşte "toată viaţa". În afara cumpărăturilor pe care omul în vârstă şi le 
face pentru aceasta: hainele de înmormântare, produse pentru pomenirea 
morţilor conform obiceiurilor, în mediul rural, se respectă cu sfinţenie mesele 
de pomenire care se face la trei zile, nouă zile, trei săptămâni, 40 de zile, trei 
luni, şase luni, un an şi apoi din an în an până la şapte ani după înmormântare. 
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Aceste mese constau în mâncăruri speciale de post sau de dulce cuprinzând 
în mod obligatoriu coliva şi colacii pentru împărţire la cei care participă la 
masă. 

Şi eforturile pentru înmormântare şi pomeni sunt destul de consistente 
având în vedere că, în ultimul timp, asistăm la o reînviere a ritualurilor creştine, 
tradiţiilor şi obiceiurilor de demult. 

În afara acestor mari evenimente cu semnificaţii precise şi decisive în 
viaţa omului, mai ales a celui de la ţară, în mediul rural se petrece, la intervale 
regulate sau nu, o serie întreagă de alte evenimente, ca expresie a 
manifestărilor de bucurie, tristeţe sau respectului faţă de Dumnezeu şi ceilalţi 
sfinţi prezenţi în conştiinţa oamenilor în funcţie de cultul religios pe care l-au 
adoptat. Pe linie religioasă şi pe baza calendarului creştin-ortodox, adepţii 
acestui cult sărbătoresc zilele sfinţilor la biserică şi în familie cu mâncăruri mai 
deosebite.  

De asemenea la intervale mai mari de timp fac praznice în onoarea unui 
sfânt sau pentru pomenirea morţilor din familie. 

Tot mai dese sunt hramurile anuale care se fac pentru pomenirea unor 
sfinţi care au dat numele bisericii, unde oamenii se închină. La aceste hramuri 
se fac pomeni pentru morţi de către majoritatea familiilor cu stare şi se face o 
masă de pomenire, de obicei foarte bogată, în curtea bisericii. 

Tot cu un înveliş religios dar şi ca o expresie a bucuriei oamenilor la 
strângerea recoltelor sau pur şi simplu din nevoia de a se face schimburi de 
produse din gospodăria proprie se organizează şi târgurile, bâlciurile, pieţele şi 
oboarele din diverse localităţi rurale păstrătoare de tradiţii. Numărul acestora a 
crescut considerabil în ultimul timp, ca urmare a creşterii cantităţilor de produse 
agroalimentare obţinute în gospodăria proprie şi necesităţilor de a le valorifica 
cât mai eficient şi, de asemenea, a creşterii veniturilor băneşti ale populaţiei 
rurale. 

Toate aceste evenimente din viaţa omului şi a comunităţii săteşti precum 
şi revenirea treptată la tradiţiile, obiceiurile şi obişnuinţele de odinioară au 
generat şi generează necesităţi de produse şi servicii specifice în care 
predomină elementul tradiţional şi cel religios. 

O parte însemnată din astfel de produse sunt preparate sau 
confecţionate în gospodăriile proprii, în special alimente şi băuturi şi, într-o 
anumită măsură, obiecte de îmbrăcăminte, pentru care sunt necesare şi unele 
materii prime solicitate de pe piaţă: zahăr, orez, arpacaş, măsline, mezeluri, 
ţesături, lumânări etc. 

Cea mai mare parte a produselor de îmbrăcăminte şi încălţăminte 
destinată acestor evenimente cum ar fi: trusou pentru nou-născut, trusoul 
miresei, confecţii speciale pentru bărbaţi, femei şi copii, obiecte pentru 
înmormântare şi pentru pomenirea morţilor precum şi unele articole de menaj 
(farfurii, tacâmuri, căni, pahare, oale, tăvi etc.) fac obiectul actelor de vânzare-
cumpărare din sfera comerţului. 
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În ceea ce priveşte oferta produselor cu destinaţie specială, legată de 
tradiţiile şi obiceiurile româneşti facem precizarea că ea este mai puţin 
prezentă în mediul rural la capitolul îmbrăcăminte-încălţăminte, pentru care 
există însă o ofertă supradimensionată în oraşe, unde numărul unităţilor 
comerciale cu “obiecte şi podoabe pentru nunţi” sau “obiecte şi servicii 
funerare” a crescut simţitor după 1989. 

Celelalte produse cu astfel de destinaţii, în special cele de menaj şi 
agroalimentare au numeroşi ofertanţi mai ales în rândul agenţilor economici privaţi 
prezenţi în număr mare şi la sate sau a persoanelor particulare, autorizate sau nu, 
care le desfac în cadrul pieţelor, târgurilor, bâlciurilor, oboarelor, unele organizate 
în mod special în ajunul evenimentelor religioase şi de pomenire (sâmbăta 
morţilor, sâmbăta moşilor, Ziua eroilor, Sf. Gheorghe, Sf. Ilie, Sf. Dumitru). 

De asemenea, prezintă interes deosebit preocuparea credincioşilor de la 
sate pentru construirea, reclădirea şi renovarea unor lăcaşe de cult (biserici, 
capele) sau ridicarea unor monumente funerare pentru care sunt necesare 
eforturi băneşti importante în vederea procurării de materiale de construcţii, 
determinând astfel o cerere de mărfuri extrem de variată. 

Întrucât comunităţile săteşti se află într-un proces greoi, dar cert de 
restructurare economică şi de reînvăţare şi reclădire a unor mentalităţi, în care 
elementul religios joacă un rol esenţial, putem afirma că cererea pentru 
produse destinate evenimentelor speciale ale existenţei omului şi sărbătorilor 
religioase este în continuă creştere. 

Deşi, statistic, cheltuielile pentru astfel de produse nu sunt menţionate în 
bugetele de venituri şi cheltuieli ale gospodăriilor ţărăneşti, facem aprecierea că o 
parte tot mai însemnată a disponibilităţilor băneşti ale populaţiei rurale este alocată 
acestei grupe, întrucât, se cunoaşte, omul religios de la ţară nu face rabat la 
cheltuieli pentru cinstirea, cum se cuvine, a familiei şi neamului său. 
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1. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE UNEI CREŞTERI 
BAZATE PE COMERŢUL EXTERIOR 

 
Teoria comerţului internaţional arată că specializarea internaţională, în 

funcţie de avantajul comparativ, aduce fiecărei ţări câştiguri de eficienţă 
datorate unei mai bune utilizări a resurselor existente. Aceste câştiguri de 
productivitate once-and-for-all, obţinute prin realocarea unui set dat de factori 
de producţie, se traduc prin creşterea oportunităţilor de consum peste limita 
dată de frontiera posibilităţilor de producţie ale unei ţări. Acestea sunt însă 
câştiguri statice care determină o creştere a nivelului venitului în fiecare ţară 
fără să determine o accelerare a ratei de creştere pe termen lung. Faptul că 
aceste câştiguri de productivitate sunt statice nu înseamnă şi că ele se 
realizează instantaneu, ci într-o perioadă de timp mai redusă sau mai 
îndelungată, printr-un proces de ajustare structurală. Viteza cu care se 
realizează acest proces este adeseori subiectul unor decizii politice care au în 
vedere şi alte criterii decât cel al eficienţei. 

Cu toate acestea, în literatura economică s-a acreditat pe scară largă 
convingerea cu privire la rolul comerţului exterior în determinarea ratelor de 
creştere economică pe termen lung, ceea ce sugerează şi existenţa unor 
câştiguri dinamice de productivitate datorate comerţului exterior. 

1.1. Rolul comerţului exterior în cadrul unei teorii 
a creşterii economice bazate pe stimularea cererii 

1. Abordarea keynesistă 
Legătura comerţ exterior-creştere economică a fost cel dintâi sugerată 

de economiştii de formaţie keynesiană care aveau în vedere efectul 
multiplicator pe care creşterea cererii mondiale l-ar putea exercita, prin 
intermediul comerţului exterior, asupra creşterii economice a ţărilor în curs de 
dezvoltare. Corolarul teoriei keynesiene este posibilitatea de a determina creş-
terea economică prin politici de stimulare a cererii agregate (“demand-side 
economics”), pe cele trei componente ale sale: consumul final, consumul 
bugetar sau exportul net, din identitatea: 

 
Y C G I X M     , 

 
unde: Y = venitul naţional; 

 G = cheltuielile bugetare; 
 C = consumul final al populaţiei; 
 X-M = exportul net; 
 I = investiţii. 
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Astfel, motorul relansării economice este fie cererea internă (“home-

made expansion”), fie cererea externă (“export-led expansion”)
1
. Atunci când 

avem de-a face cu o expansiune bazată pe export se înregistrează o 
imbunătăţire a contului curent, în timp ce în perioadele de recesiune acesta se 
înrăutăţeşte. Relaţia este inversă atunci când expansiunea se bazează pe ce-

rerea internă
2
.  

Keynes considera că, dată fiind rigiditatea pe termen scurt a preţurilor, 
oferta se ajustează pasiv la modificările cererii. Această invarianţă a preţurilor 
a fost explicată prin considerente legate de desfăşurarea activităţii economice 
la nivelul întreprinderilor (existenţa contractelor pe termen lung, a contractelor 
colective de muncă etc.). Aceasta face ca o expansiune a cererii să nu 
determine o creştere a preţurilor (a inflaţiei), ci o creştere a cantităţii de bunuri 

oferite
3
, deci a venitului naţional. 

Dar raţionamentul a fost adoptat şi aplicat şi pentru alte situaţii în care, din 
diferite raţiuni, se consideră că cererea prezintă o elasticitate foarte scăzută la 
modificările preţurilor. Astfel de situaţii erau considerate a fi caracteristice ţărilor 
în curs dezvoltare, în special cele exportatoare de produse primare: produse a-
gricole şi materii prime. Aceste consideraţii au dat naştere unui curent 
“structuralist” în literatura economică, în rândul căruia exista un pesimism în 
privinţa posibilităţii ca exportul (de produse cu un grad redus de prelucrare) să 
constituie o sursă de creştere pentru ţările în dezvoltare (“export-pesimism”). 

Modelul keynesist pe care îl au la bază toate aceste dezvoltări are 
următoarea configuraţie. Venitul adiţional determină la rândul său o nouă 
creştere a cererii şi reluarea ciclului la un nivel superior, dat de multiplicatorul 
cererii. Această multiplicare ar putea continua la infinit dacă nu ar exista 
“scurgeri” (“leakages”) din acest flux circular, în trei direcţii principale. Una este 
creşterea economiilor, S, mai precis a înclinaţiei marginale spre economisire în 
dauna înclinaţiei marginale spre consum, o creştere a încasărilor bugetare, T, 
sau creşterea importurilor, M, ceea ce înseamnă că o parte a venitului naţional 
este cheltuită în străinătate. Există trei “scurgeri” ale venitului naţional, aşa cum 
există trei surse (“additions” sau “injections”) care se adaugă consumului final 
al populaţiei. Nivelul venitului naţional va rămâne neschimbat atâta timp cât 
“scurgerile” egalează sursele de venit. 

 
                                                           
1
 Vezi şi Michael Burda şi Charles Wiplosz, ”Macroeconomics. An European Text”, 
Oxford University Press, 1993, p.209-213. 

2
 A.Hirschman (1958) aprecia că expansiunea bazată pe cererea internă este de 
preferat datorită riscurilor asociate cu operaţiunile de comerţ exterior. 

3
 De fapt, o creştere a cererii determină o creştere a cantităţii de bunuri oferite atâ-
ta timp cât economia respectivă nu a atins limita capacităţii sale de producţie, 
utilizarea deplină a resurselor, dată fiind o anumită tehnologie de producţie. În 
situaţia în care resursele ar fi pe deplin utilizate, orice creştere viitoare a cererii 
are ca efect sporirea presiunilor inflaţioniste. 
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C G I X C S T M        
 

Atunci când există un dezechilibru între cele două vom avea o creştere, 
respectiv o scădere a venitului naţional. În ecuaţia de mai sus variabilele din 
partea dreaptă, C, S, T, M, sunt variabile dependente sau endogene, în sensul 
că ele se modifică odată cu modificarea venitului, într-o măsură dată de 
înclinaţia marginală. Spre deosebire de acestea, cele trei surse de venituri, 
cheltuielile guvernamentale, G, investiţiile, I, şi exporturile, X, sunt considerate 
exogen determinate sau independente, iar modificarea lor produce la rândul 
său o modificare a venitului. Acesta se va modifica cu un multiplu al cererii 
iniţiale, multiplicatorul cererii, care arată efectul pe care modificarea uneia din 
variabilele independente, I, G sau X, o are asupra venitului. 

O modalitate de deducere a multiplicatorului este următoarea
1
. În ecuaţia 

fundamentală de mai sus, Y C G I X M     , exprimăm consumul ca fiind 

funcţie de venitul disponibil după plata taxelor, Y-T, unde T T tY 0  şi t
T

Y




 

reprezintă rata marginală a taxării. Astfel:  C Y T tY     0 , unde coeficientul 

venitului disponibil, , reprezintă înclinaţia marginală spre consum, c
C

Y




. În-

locuind, obţinem următoarea ecuaţie:    Y cT c t Y I G X M mY         0 01 , 

unde m
M

Y




 reprezintă înclinaţia marginală spre importuri, adică creşterea 

importului generată de creşterea cu o unitate a venitului. 
Rearanjând, obţinem:  

 

 Y c t Y mY cT M I G X        1 0 0   

 
Primii trei factori din partea dreaptă sunt constanţi (cerere autonomă) şi 

pot fi notaţi cu Z. 

 Y c t Y mY Z I G X      1  

                                                           
1
 Pentru a exemplifica modalitatea de calcul a multiplicatorului, vom considera o 
economie închisă, fără un sector guvernamental. Vom avea deci identitatea 
Y C I  , în care vom exprima consumul ca o funcţie liniară de venit, de forma 
C Y   , unde coeficientul lui Y reprezintă înclinaţia marginală spre consum. 
Prin combinarea celor două, vom obţine o ecuaţie de forma Y Y I    , iar 
rearanjând factorii, vom avea  Y I1    , de unde    Y I  1 1   , unde 
multiplicatorul este dat, în cazul investiţiilor, de  1 1  , adică    1 11s c , şi 
este direct proporţional cu înclinaţia marginală spre consum şi invers proporţional 
cu înclinaţia marginală spre economisire. De aici se poate trage concluzia că 
multiplicatorul va fi mai mare în ţările sărace, unde înclinaţia spre consum este 
mai mare. 
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Vom avea astfel: 
 

    Y Z G I X 1 c 1 t m      
 

 

Termenul 
 

1

1 1  c t m
sau 

 
1

1s t t m  
, unde s

S

Y




 reprezintă încli-

naţia marginală spre economisire, este multiplicatorul cererii şi arată efectul 
asupra venitului al modificării variabilelor I, C, G sau X. Din formula de mai sus 
se vede că efectul multiplicator al comerţului exterior este invers 
proporţional cu înclinaţia marginală spre importuri şi este deci mai redus pentru 
ţările cu o economie deschisă. 

Modelul de mai sus permite calcularea expansiunii diferitelor 
componente ale cererii agregate necesare pentru a obţine o anumită creştere 
economică. 

Derviş, de Melo, Robinson (1982) utilizează modelul input-output al lui 
W. Leontieff pentru determinarea contribuţiei diferitelor elemente ale cererii 
agregate la creşterea economică. 

Ei pornesc de la ecuaţia de bază a modelului input-output, X A F  ( )1 1

, unde X reprezintă producţia totală şi F cererea totală, iar A este matricea 
coeficienţilor input-output a X X

ij ij j
 / , care exprimă fluxul de bunuri 

intermediare din sectorul i către sectorul j pentru o unitate de producţie a 
sectorului j. Cunoscând coeficienţii input-output, care se calculează din 
conturile naţionale ale ţărilor, ecuaţia poate fi utilizată pentru calcularea impac-
tului asupra creşterii producţiei al modificării diferitelor componente ale cererii 
agregate. Ecuaţia poate fi modificată pentru includerea importurilor şi 
exporturilor. 

Astfel:X A F E M   ( ) ( )1 1 , unde E este vectorul reprezentând 

exporturile, M este vectorul importurilor, iar F devine cererea internă. 
Pentru a evita discuţiile legate de specificarea importului, ca substituent 

perfect/imperfect al producţiei interne, Derviş, de Melo, Robinson propun o a 

treia variantă. Ei utilizează raportul d
X E

F Vi

i

d

i

d

i i





 între cererea internă pentru 

bunurile provenite din producţia internă (diferenţa între producţia internă şi 
export) şi cererea internă totală (cererea finală plus cererea intermediară). Ecu-

aţia producţiei interne va fi dată de X DA DF E  





( ) ( )1 1 , unde DA = 

matricea coeficienţilor input-output pentru bunurile interne. 
Astfel, evoluţia producţiei se poate datora modificării cererii interne, 

expansiunii exporturilor, substituirii importurilor sau modificării coeficienţilor 
structurali input-output. Modificarea coeficienţilor input-output se poate datora 
fie unor schimbări în relaţiile interindustriale, datorate modificărilor în 
tehnologia de producţie sau substituirii între input-uri (poate ca urmare a 
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modificării preţurilor relative), deşi cele două efecte nu se pot separa. 
Studiul pe care ei l-au efectuat pe un grup de 8 ţări (Coreea, Taiwan, 

Japonia, Turcia, Mexic, Norvegia, Columbia şi Israel) arată că strategiile 
comerciale au avut un rol important (relativ la contribuţia cererii interne) în 
cazul creşterii sectorului manufacturier. Acest efect (ratele cele mai înalte de 
creştere şi schimbare structurală) s-a manifestat însă mai accentuat în ţările 
care au cunoscut perioade de substituire a importurilor, urmate de strategii de 
expansiune a exporturilor. 

 
2. Modelul Harrod-Domar 
Dacă teoria keynesistă avea în vedere doar insuficienţa cererii agregate 

şi modalitatea de influenţare a componentelor sale pentru a atinge un nivel 
dorit al creşterii economice, economiştii post-keynesişti au avut în vedere şi 
creşterea capacităţii de producţie şi modalitatea de echilibrare a celor două 
laturi, a creşterii capacităţii de producţie şi a cererii agregate. 

În modelul de creştere al lui R.Harrod şi E.Domar investiţiile au un dublu 
statut: pe de o parte, reprezintă o componentă a cererii agregate (a cheltuielilor 
totale) care determină o creştere a venitului naţional egală cu produsul între 
volumul de investiţii şi multiplicatorul investiţional, pe de altă parte, reprezintă o 
adăugare la stocul de capital existent, deci o creştere a capacităţii de pro-
ducţie. Creşterea corespunzătoare a producţiei era dată de raportul dintre 
volumul investiţiilor şi coeficientul capitalului (“incremental capital-output ratio”, 

ICOR) care era o mărime fixă, tehnologic determinată
1
, exprimând sporul de 

capital necesar creşterii cu o unitate a producţiei. Volumul investiţiilor este con-
diţionat de nivelul economisirii, s, dar determinat de o serie de alte elemente în 
funcţie de care o pondere mai mare sau mai mică a economiilor se transformă 
în investiţii sau este tezaurizată.  

Creşterea economică în modelul Harrod-Domar va fi dată de înclinaţia 
marginală spre economii, de care depinde rata de investire (dacă 
considerăm satisfăcută condiţia de echilibru a lui Keynes, egalitatea 
economiilor cu investiţiile), şi de tehnologia existentă şi costul acesteia, care 

ne dă coeficientul (marginal) al capitalului
2
. Ecuaţia fundamentală a modelului 

de creştere economică Harrod-Domar este: 
 

G s Cr /  

                                                           
1
 În modelul neoclasic nu mai există o astfel de condiţie. Permiţând substituirea 
factorilor de producţie, forţa de muncă şi capitalul, acesta introduce o flexibilizare 
a tehnicilor de producţie care vor fi funcţie de factorii de producţie disponibili. 

2
 Egalitatea ratei de creştere cu raportul între rata de economisire şi coeficientul 
capitalului este determinată de necesitatea echilibrului între creşterea cererii şi a 
ofertei, dat fiind faptul că oferta este determinată de volumul investiţiilor, I, în timp 
ce cererea este determinată de creşterea investiţiilor, . 
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Această ecuaţie ne permite calcularea ratei de creştere G a venitului 
naţional atunci când ştim ce pondere s din venitul naţional se economiseşte şi 
deci urmează a fi investită, precum şi de cât capital Cr avem nevoie pentru a 
spori venitul naţional cu o unitate. Pe de altă parte, putem calcula rata de 
economisire s G Cr   necesară pentru a obţine un nivel stabilit al creşterii eco-

nomice, cunoscut fiind coeficientul marginal al capitalului.  
Presupunând că pe termen scurt coeficientul capitalului este constant, 

acesta fiind funcţie de tehnologia de producţie, o anumită creştere a investiţiilor 
va da naştere unei creşteri direct proporţionale a capacităţii de producţie. 

Existenţa unei rate reduse de economisire reprezintă un prim obstacol în 
calea creşterii economice. Unii autori au apreciat că nivelul stabilit al 
investiţiilor (pentru realizarea unei anumite rate de creştere economică) nu se 
poate realiza, ca urmare absenţei resurselor valutare şi deci a imposibilităţii 
realizării importurilor necesare de bunuri de capital şi bunuri intermediare. 
Lipsa resurselor valutare constituie deci un al doilea obstacol în calea creşterii 

economice a ţărilor în dezvoltare
1
. 

Putem exprima rata de creştere g, a capacităţii de producţie interne, Y0, 
ca fiind determinată de înclinaţia spre economisire internă, s (“saving-gap”), 
astfel: ( )u v gY sY A  0 0 , unde u/v reprezintă inversa coeficientului capitalului 

pentru bunurile interne/străine, care este o mărime fixă, aşa acum am arătat 
anterior, şi A este ajutorul financiar extern. Cu alte cuvinte, nivelul investiţiilor 
este limitat de suma economiilor interne şi externe şi la rândul său determină 
rata g de creştere a capacităţii de producţie. Pentru simplificare, vom neglija 
componenta ajutorului financiar extern, A = 0. 

 
g s u v / ( ) (“saving-gap”). 

 

Dar achiziţionarea de bunuri de investiţii străine, necesară pentru 
realizarea unei anumite rate de creştere a capacităţii de producţie, este funcţie 
de resursele valutare disponibile care sunt date de volumul exportului realizat 
(dacă considerăm nulă componenta ajutorului financiar extern): 

 
vgY E0  , 

unde: E = exportul. 
Astfel, rata de creştere va fi cel mult egală cu produsul dintre ponderea 

exportului în total producţie e E Y / 0  şi coeficientul capitalului pentru bunurile 

străine1/v, g e v / . 

De aici rezultă: 
s

u v

e

v
  (“foreign-exchange gap”). 

                                                           
1
 Vezi “the two-gap model” în Hollis Chenery şi Michael Bruno, după Cristopher 
Bliss, 1988. 
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În literatura neoclasică, nivelul stabilit al investiţiilor poate fi realizat prin 
reducerea importurilor (creşterea exporturilor) care eliberează resursele 
valutare necesare ţintei investiţionale. Răspunsul structuralist este că 
reducerea importurilor, ca şi creşterea exporturilor, este foarte dificil de realizat 
şi că o ţară mică poate fi constrânsă valutar atunci când exporturile sale sunt li-
mitate de existenţa şomajului de tip keynesist în alte ţări, şi nu datorită 
existenţei unei cereri interne excesive. 

1.2. Modelul neoclasic al creşterii economice  

Spre deosebire de modelul anterior, în care coeficientul capitalului era 
fix, dat de tehnologia de producţie, teoria neoclasică introduce flexibilitatea în 

privinţa tehnicilor de producţie, deci a coeficientului capitalului. R. Solow
1
 

exprimă creşterea venitului naţional ca funcţie de creşterea factorilor de 
producţie (muncă L şi capital K) sau a productivităţii totale a acestora (“total 
factor productivity”): 

 
Y Ae K Lt   1 , 

 
unde: A = o constantă care reflectă nivelul tehnologic iniţial; 

e
t 

= rata exogenă a progresului tehnic. 
Funcţia de producţie prezintă randamente de scală constante faţă de cei 

doi factori împreună, ceea ce înseamnă că o dublare a volumului celor doi 
factori determină o dublare a volumului producţiei, dar randamente 
descrescătoare faţă de fiecare dintre cei doi factori luaţi separat, ceea ce 
înseamnă că o dublare a volumului unuia dintre factori, în timp ce celălalt 
rămâne constant, va determina o creştere a producţiei mai redusă decât mo-
dificarea respectivului factor de producţie. 

Dată fiind posibilitatea de substituire a factorilor de producţie, coeficientul 
capitalului devine funcţie de raportul capital/muncă. În absenţa progresului 
tehnic, productivitatea medie/marginală a capitalului (inversa coeficientului 
capitalului) va fi la rândul său funcţie de raportul capital-muncă. 

 

Y K Ae K Lt/ ( / )   1

 
 

Atunci când rata de economisire este constantă, rata de creştere devine 
şi ea funcţie descrescătoare de raportul capital/muncă. 

Dacă economia are un nivel iniţial redus al capitalului per capita, 
productivitatea marginală a capitalului va fi mare şi rata de creştere a acestuia 
va fi superioară ratei de creştere a forţei de muncă. Creşterea stocului de 
capital raportat la forţa de muncă va determina însă numai o creştere 

                                                           
1
 Robert Solow, “Growth Theory. An Exposition”, Oxford University Press, 1987. 
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temporară a producţiei în condiţiile în care creşterea productivităţii muncii este 
contracarată de randamentul descrescător al capitalului. Economia va tinde 
spre o creştere constantă (“steady-state growth”), în care investiţiile de capital 
acoperă deprecierea şi menţin constantă înzestrarea tehnică a muncii, k, astfel 
că rata de creştere a outputului, g, este egală cu rata de creştere a stocului de 
capital, gK. Rezultă: 

 g a g nK    1 , 

 
unde: n este rata de creştere a forţei de muncă. 

Dar g  gK deci: 

g
a

n



1   

 
Cea mai deconcertantă implicaţie a teoriei neoclasice este faptul că o 

mărire a ratei de economisire nu determină decât temporar accelerarea ratei 
de creştere. Din această ultimă ecuaţie, se vede că rata de creştere pe termen 
lung este influenţată doar de rata de creştere a forţei de muncă şi rata 
progresului tehnic, doi factori consideraţi de natură exogenă. Este deci exclusă 
posibilitatea influenţării ratei de creştere prin politici economice, inclusiv prin 
politici comerciale. 

Se consideră că pe termen lung toate ţările vor înregistra aceeaşi rată de 
creştere, cu alte cuvinte există o tendinţă de convergenţă a nivelului venitului 
pe locuitor între ţări cu un nivel diferit de dezvoltare, dar cu rate egale ale 
progresului tehnic şi creşterii populaţiei. Mai mult, în perioada de tranziţie către 
situaţia de creştere echilibrată (“steady-state”), ţările mai puţin abundente în 
capital vor înregistra rate mai mari de creştere decât ţările bogate, în cazul în 
care au rate de economisire egale. Având un nivel mai redus al înzestrării 
tehnice a muncii, k K L / , acestea vor avea un produs marginal al capitalului, 
Y/K, mai ridicat şi deci vor atrage capital străin. Pe termen lung toate ţările vor 
înregistra aceeaşi rată constantă de creştere, dată de rata progresului tehnic 
presupusă a fi egală în toate ţările (tehnologia este considerată un bun public 
internaţional). Noile modele de creştere vor relaxa ipoteza privind caracterul 
exogen al progresului tehnic. 

1.3. Creşterea endogenă în prezenţa comerţului internaţional 

Corolarul teoriei neoclasice a creşterii era predicţia privind tendinţa de 
convergenţă a nivelului venitului pe locuitor în ţările care vor înregistra aceeaşi 
rată a progresului tehnic şi a creşterii populaţiei, ca şi imposibilitatea 
determinării acestor două variabile prin politici economice. 

Noile teorii ale creşterii şi-au propus tocmai explicarea divergenţelor 
persistente şi crescânde în ratele de creştere a venitului pe locuitor între ţări 
(întreaga discuţie fiind centrată pe factorii care pot influenţa rata de inovare) şi 
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fundamentarea unor politici economice prin care să se influenţeze rata de 
creştere a economiei. Discuţia noastră va urmări cu precădere influenţa co-
merţului exterior asupra ratei progresului tehnic şi deci a ratei de creştere. 

1.3.1. Explicaţii privind divergenţa ratelor de creştere economică 

Chiar dacă, în cadrul modelului neoclasic, este permisă o variaţie a 
ratelor de economisire ale diferitelor ţări, această diferenţă ar trebui să fie 
extrem de mare pentru a putea explica mărimea variaţiilor înregistrate în 

privinţa productivităţii muncii (Romer, 1994)
1
. Punctul de plecare al noilor teorii 

a fost tocmai încercarea de a explica această deficienţă a modelului neoclasic. 
Potrivit unei prime explicaţii a divergenţei persistente a ratelor de 

creştere, viteza de convergenţă este mult mai redusă faţă de cea estimată în 
modelul neoclasic, datorită caracterului endogen al progresului tehnic. Există 
trei abordări care pot justifica această viteză redusă de convergenţă: 

1. O primă modalitate este aceea de a presupune o pondere mai mare a 

venitului factorului capital în venitul naţional
2
, ceea ce ar însemna că beneficiul 

social al investiţiilor în capital depăşeşte beneficiul privat. Pentru a justifica 

această diferenţă, Romer (1987)
3
 presupune că investiţiile private în capital ge-

                                                           
1
 Dacă înlocuim în ecuaţia creşterii în forma ei intensivă rata de creştere a rapor-
tului capital/muncă în funcţie de rata de economisire, s S/Y, rata de creştere a 
forţei de muncă n, nivelul tehnologiei A(t) şi nivelul productivităţii muncii y, vom 
obţine o ecuaţie de forma: 

 y sA t y n A     ( ) ( ) / ( ) /1 1 1 1     
 Parametrul-cheie în această ecuaţie este , care reprezintă ponderea venitului 

atribuit forţei de muncă în totalul venitului naţional şi a cărui valoare poate fi cal-
culată direct din conturile naţionale ale ţărilor. Romer consideră o valoare pentru 
de 0,6, ceea ce face ca exponentul lui y din ecuaţia de mai sus, ( ) / ( )  1 , să 
aibă o valoare de aproximativ ,. Romer arată că o ţară ca Filipine, cu o 
productivitate a muncii, y, de 10 ori mai mică decât a Statelor Unite, ar trebui să 
aibă o rată de economisire de 30 ori mai mică (0,1,) pentru ca cele două să 
aibă aceeaşi rată de creştere. Mai mult, dacă presupunem o valoare a lui de 
aproximativ 2/3, specifică pentru ţările mai dezvoltate, rata de economisire în 
Statele Unite ar trebui să fie de 100 ori mai mare decât în Filipine. Romer 
consideră că o valoare realistă a lui ar fi aproximativ 0,33 (p. 4-10). 

2
 În modelul neoclasic, cu concurenţă perfectă, veniturile factorilor egalează pro-
ductivitatea marginală, astfel că contribuţia fiecărui factor la creşterea venitului 
este proporţională cu ponderea sa în venitul naţional. În general, ponderea 
muncii este estimată la 2/3 din venitul naţional, iar cea a capitalului, la o treime. În 
această situaţie, viteza de convergenţă este de 17 ani faţă de 35 în modelul 
extins, care cuprinde şi capital uman. 

3
 Paul Romer, “Crazy Explanations for the Productivity Slowdown”, în Fischer, S. 
(ed.), NBER Macroeconomics Annual, Cambgridge, MIT Press, 1987, p.163-202, 
după Romer, 1994. 
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nerează externalităţi dinamice de tipul “învăţării din practică” (“learning by 
doing”) care determină o creştere a stocului public de cunoştinţe (“knowledge”), 
deci o rată mai mare a progresului tehnic şi o productivitate mai mare a tuturor 
investiţiilor viitoare. 

Ideea aparţine lui Arrow (1962)
1
 care consideră progresul tehnic ca 

funcţie de nivelul cumulat al investiţiilor în capital fizic. Progresul tehnic este 
rezultatul unui proces de “învăţare” la nivelul firmei, un produs secundar (“by-
product”) al investiţiilor în capital fizic. 

 
Y A K F K L ( ) ( , ) 

 

R. Lucas (1988)
2
 consideră capitalul uman ca fiind generator de 

externalităţi. În modelul său, productivitatea marginală a capitalului creşte 
odată cu raportul capital uman/fizic şi, în prezenţa externalităţilor, odată cu 
stocul de capital uman existent. Funcţia de producţie devine: 

 
Y A H F K H ( ) ( , ) 

 

Pe aceeaşi linie, Romer (1986)
3
 propune un model în care cunoştinţele 

(“knowledge”), R, reprezintă un factor distinct în producţie. Producerea de 
cunoştinţe determină şi o sporire a stocului public de cunoştinţe al unei 
economii, prin economii externe datorate specificului acestor bunuri 

economice
4
, contracarând randamentul descrescător în producerea lor 

ulterioară, permiţând continuarea inovaţiei şi deci a creşterii economice. Astfel: 
 

Y A R F R K L
j j j j
 ( ) ( , , ), 

 

                                                           
1
 Kenneth Arrow, “The Economic Implications of Learning by Doing”, Review of 
Economic Studies, June 1962, p.155-73. 

2
 Robert Lucas, “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of 
Monetary Economics, July 1988, p.3-42. 

3
 Romer, “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, 
1986. 

4
 Orice bun economic este caracterizat prin gradul său de rivalitate (măsura în care 
poate fi utilizat de mai multe persoane simultan), care este o caracteristică 
tehnologică, şi gradul de excludabilitate, care este funcţie de tehnologie şi de 
sistemul legislativ. Ceea ce distinge ideile ca bunuri economice de bunurile 
economice obişnuite este nonrivalitatea, iar faţă de bunurile publice, incompleta 
apropriere a beneficiilor. Ca bunuri economice, ideile prezintă o combinaţie de 
control privat şi absenţă a costurilor de oportunitate. Proprietarul unui brevet 
poate împiedica exploatarea sa comercială, dar nu poate împiedica utilizarea sa 
în activitatea de cercetare-dezvoltare ulterioară.Tehnologia este în mod esenţial 
un bun nonrival . 
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unde: j = variabilele aflate sub controlul firmei. 
Funcţia de producţie prezintă randamente descrescătoare faţă de fiecare 

din cei doi factori, în timp ce, la nivel agregat, productivitatea marginală a 
capitalului este constantă (şi nu descrescătoare), ca urmare a economiilor 
externe generate de investiţiile la nivelul firmei, ceea ce face să existe o 
creştere sustenabilă pe termen lung.  

Într-o primă versiune, funcţia de producţie a lui Romer era omogenă de 
gradul 1 faţă de toţi factorii de producţie, ceea ce înseamnă că o dublare a 
producţiei ar fi necesitat dublarea tuturor inputurilor, inclusiv a cheltuielilor de 
cercetare-dezvoltare, ceea ce îi permitea şi menţinerea ipotezei de concurenţă 
perfectă. Mai târziu Romer (1990) a revenit asupra acestei probleme, arătând 
că, întrucât “cunoştinţele” sunt un bun nonrival, nu este necesară duplicarea 
acestora atunci când producţia se dublează. De aici rezultă, în mod necesar, 
că funcţia de producţie a firmei va prezenta randamente crescătoare, deşi 
acumularea de cunoştinţe prezintă randamente descrescătoare, ca orice alt 
factor de producţie . 

Dat fiind faptul că funcţia de producţie a firmei este omogenă de gradul 
doi şi conform teoremei lui Euler nu este posibilă o compensare a productivităţii 
marginale a tuturor factorilor, firma va practica un preţ superior costului 
marginal pentru a recupera cheltuielile de cercetare-dezvoltare realizate (altfel 
va înregistra pierderi). Aceasta corespunde cu realitatea economică în care fir-
ma inovatoare beneficiază de un monopol pentru respectivul produs, aflându-
se astfel în poziţia de price-maker. Progresul tehnic nu mai are un caracter 
exogen ca în modelul neoclasic, ci este rezultatul unei activităţi intenţionate de 
cercetare-dezvoltare, desfăşurate de firme în scopul obţinerii de profit. Chiar şi 
în ţările mai puţin dezvoltate, în care activitatea de cercetare-dezvoltare a 
firmelor este aproape nesemnificativă, firmele suportă anumite costuri de 
adoptare a tehnologiei (Grossman şi Helpman, 1994). 

2. Mankiw şi alţii (1992) sunt de părere că simpla considerare a 
capitalului uman ca un input în producţie poate justifica o viteză mai redusă 
de convergenţă. Funcţia de producţie devine: 

 
Y AK H L     1 , 

 
unde: H = capitalul uman. 

În mod uzual, ponderea atribuită forţei de muncă în conturile naţionale 
ale ţărilor reprezintă atât veniturile plătite pentru munca necalificată, cât şi 
veniturile plătite forţei de muncă calificate. Ponderea capitalului uman se 
estimează a fi între 50 şi 70% din totalul forţei de muncă. Dacă adăugăm pon-
derea reprezentată de capitalul uman la cea a stocului de capital fizic, găsim o 

valoare pentru  apropiată de cea a lui Romer, fără să presupunem existenţa 
de economii externe care să justifice o pondere mai mare a contribuţiei 
capitalului la creşterea venitului total. Ponderea muncii în venitul naţional 



 

 

 

386 

(capital uman plus muncă necalificată) este cea uzuală şi poate justifica 
diferenţele semnificative între ţări în privinţa productivităţii muncii prin diferenţe 
mai reduse ale investiţiilor1 (în capital fizic şi uman). Mankiw şi alţii (1992) 

consideră că o funcţie de tipul Y A t K H L ( ) / / /1 3 1 3 1 3  satisface cel mai bine 

estimările empirice.  
3. Cea de-a treia modalitate de justificare a unei viteze reduse de 

convergenţă este renunţarea la ipoteza accesului egal la tehnologie al tuturor 
ţărilor. Existenţa unor diferenţe între ţări în privinţa nivelului tehnologiei utilizate 
nu exclude existenţa tendinţei de convergenţă, ţările urmăritoare cunoscând 
rate mai mari ale progresului tehnic pe măsură ce recuperează decalajele 

(“catch-up growth”). Gerschenkron (1962)
2
 a fost cel dintâi care a avansat 

ideea că ţările rămase în urmă se bucură, totuşi, de avantajul de a prelua 
tehnologiile mai avansate. 

Barro şi Sala i Martin (1992)
3
 propun un model în care nivelul tehnologiei 

este diferit, distribuţia iniţială a acestor diferenţe datorându-se condiţiilor 
istorice. Diferenţa tehnologică determină o variaţie atât a raportului capital-
muncă, k, cât şi a productivităţii marginale a capitalului, y. Prin urmare, 
decalajele în privinţa productivităţii muncii nu semnalează în mod necesar 
diferenţe mari în privinţa productivităţii marginale a capitalui în favoarea ţărilor 

mai sărace
4
. Difuzarea tehnologiei mai avansate face ca ţările urmăritoare 

(“followers”) să cunoască rate mai mari ale progresului tehnic. Viteza de 
convergenţă va fi determinată în primul rând de rata de difuzare a tehnologiei, 
şi nu de exponenţii capitalului şi ai muncii. 

                                                           
1
 P. Romer (1994) arată că dacă în modelul neoclasic o productivitate de 10 ori mai 
mare a muncii ar fi justificată printr-o rată a investiţiilor (economisirii) de 100 de 
ori mai mare, în cazul de faţă este suficientă o rată a investiţiilor numai de trei ori 
mai mare. 

2
 Alexander Gerschenkron, “Economic Backwardness in Historical Perspective”, 
Cambridge, MA, Belknap Press, 1962, după Jan Fagerberg, “Technology and 
International Differences in Growth Rates”, Journal of Economic Literature, No.3, 
September 1994, p.1147-1176. 

3
 Robert Barro şi Xavier Sala I Martin, “Convergence”, Journal of Political 
Economy, vol.100, No.2, April 1992, p.223-251, după Romer, 1994, p.8-9. 

4
 Barro şi Sala I Martin (1992) arată că nivelul venitului pe locuitor, y, în statele 
sudice ale Statelor Unite ale Americii era de aproximativ o treime faţă de cel 
înregistrat în statele nordice. Pentru o valoare a lui  de 0,6, produsul marginal al 
capitalului în statele sudice ar fi trebuit să fie de 5 ori mai mare decât în nord. Or, 
este greu de presupus că în interiorul aceleiaşi ţări ar fi existat bariere aşa de 
mari încât să determine persistenţa unui asemenea decalaj. Dacă însă au existat 
diferenţe de tehnologie între regiunile respective, nu mai este necesar să 
presupunem o asemenea diferenţă în privinţa productivităţii marginale a 
capitalului (după Romer, 1994, p.8-9). 



 

 

387 

Faptul că ţările urmăritoare nu înregistrează toate aceeaşi rată a 
progresului tehnic arată că avantajul de a prelua tehnologiile dezvoltate în ţările 
mai avansate este unul potenţial. Rata de difuzare a tehnologiei către aceste 
ţări diferă datorită capacităţii lor diferite de adaptare a noilor tehnologii. Aceasta 

depinde de o serie de elemente ale mediului intern (“social capability”)
1
, ca şi 

de compatibilitatea din punct de vedere tehnologic (”technological 
congruence”) cu leader-ul2.  

Conceptul de capacitate socială (“social capability”) nu a primit o definiţie 
precisă. Abramovitz (1986) enumera ca elemente ale capacităţii sociale nivelul 
educaţional, modalitatea de organizare a firmelor, deschiderea către 
concurenţă străină, libertatea de intrare pe piaţă, rezistenţa pe care o opun 
anumite cercuri de interese, funcţionarea pieţei muncii, gradul de com-

petitivitate pe pieţele interne de bunuri. Stern (1991)
3
 adaugă la aceştia un nu-

măr de alţi factori, cum sunt: competenţa managerială, calitatea infrastructurii, 
inclusiv a infrastructurii sociale, cum ar fi onestitatea, bunăvoinţa birocraţiei, 
definirea riguroasă a drepturilor de proprietate. Pack (1994) consideră necesar 
un mediu economic stabil din punct de vedere instituţional şi al parametrilor 
macroeconomici.  

Cei mai mulţi autori consideră că procesul are un caracter cumulativ 
(“path dependent”) şi un caracter naţional, depinde de factori specifici fiecărei 
ţări (“sistemul naţional de inovare”). 

Pack (1992) arată că absenţa unei compatibilităţi tehnologice 
(technological congruence) a fost cauza multor eşecuri în procesul de adoptare 
a unei tehnologii mai avansate de către ţările în dezvoltare. Cea mai frecventă 
explicaţie este aceea că aceste tehnologii au fost dezvoltate în ţările mai 
avansate ca răspuns la un set diferit de preţuri relative ale factorilor. Astfel, teh-
nologiile capital intensive, care permiteau o substituţie a forţei de muncă cu 
capitalul, au determinat în ţările în dezvoltare, cu o forţă de muncă excedentară 
în raport cu capitalul existent, o distorsionare a preţurilor relative. Adoptarea 
tehnologiei mai avansate (beneficiind astfel de avantajele decalajului) a 
determinat o creştere a productivităţii pentru un procent redus al forţei de mun-
că, în timp ce, pe totalul economiei, productivitatea muncii a fost inferioară 
celei ce s-ar fi putut obţine dacă o tehnologie mai potrivită ar fi fost aleasă. Mai 
mult, utilizarea echipamentului modern s-a caracterizat prin ineficienţă tehnică 
datorită unei insuficiente stăpâniri a modalităţii de funcţionare a acestuia. 

                                                           
1
 Kazushi Ohkawa şi Henry Rosovski, “Japanese Economic Growth”, Stanford 
University Press, 1973. 

2
 Moses Abramovitz,”Cathching Up, Forging Ahead and Falling Behind", Journal of 
Economic History, No.2, June 1986, p.386-406, după J. Fagerberg, 1994, p.1156. 

3
 Nicholas Stern, “The Determinants of Growth”, The Economic Journal, vol.101, 
1991, p.122-133, după Hansson şi Heurekson, 1994, p.762. 
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Astfel, avantajul potenţial datorat înapoierii tehnologice nu a fost valorificat, mai 
mult chiar, a generat pierderi ca urmare a ineficienţei alocative şi tehnice. 

Dacă transferul potenţial de tehnologie depinde de decalajul faţă de 
liderul tehnologic, transferul efectiv depinde de interacţiunea între mărimea 
decalajului şi capacitatea de absorbţie a ţării respective. Dacă două ţări au 
aceeaşi capacitate de absorbţie (“social capability”), SL, dar au mărimi diferite 
ale decalajului faţă de liderul tehnologic, G1 şi G2, ţara cu un decalaj mai mare 
va înregistra o rată mai mare a progresului tehnic, dar amândouă vor converge 
către acelaşi punct. Două ţări cu capacităţi de absorbţie diferite, SL şi SH, dar 
cu acelaşi decalaj, vor avea rate diferite de creştere şi evoluţii diferite. Ţara cu 
o mai mare capacitate de absorbţie va avea o creştere mai rapidă şi va 
cunoaşte o mai mare recuperare a decalajului (Hansson, Heurekson, 1994). 

Pack (1985) observă că înapoierea tehnologică nu a constituit un 
obstacol hotărâtor în dezvoltarea ţărilor asiatice. El aminteşte observaţia lui 
Hirschman (1958) potrivit căreia diferenţele de productivitate cele mai 
accentuate între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare se înregistrează, 
nu în acele activităţi care presupun un grad ridicat de automatizare, ci în activi-
tăţile care necesită un grad mai ridicat de competenţă organizatorică. 

Dacă în situaţiile de mai sus există o tendinţă de apropiere a nivelului 
venitului pe locuitor între ţări, există şi situaţii în care nu există o convergenţă 
de tipul celei prezise de modelul neoclasic. 

Acest lucru se poate întâmpla atunci când productivitatea marginală a 
factorului care se acumulează (capitalul) nu este descrescătoare fie ca urmare 
a unor economii externe semnificative, care o anulează, precum în modelele 
cu externalităţi, fie atunci când se postulează o anumită limită inferioară 
pozitivă pentru productivitatea marginală a capitalului, ca în modelele liniare de 
creştere endogenă. 

Romer (1987) considera că la nivelul firmei există o relaţie tehnologică 
de tipul: 

 
Y A K L K L

j j



( , )

1  
, 

 
unde: j = variabilele aflate sub controlul firmei. 

Dacă notăm cu  efectul extern pozitiv/negativ pe care acumularea de 
capital/muncă îl are asupra progresului tehnic, putem considera progresul 
tehnic o funcţie de tipul: 

A K L K L( , ) 
 

 
 

Putem rescrie atunci funcţia de producţie ca: 
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cu   , unde  reprezintă efectul agregat asupra producţiei al creşterii cu o 
unitate a forţei de muncă, exprimând diferenţa dintre efectul privat şi efectul 
extern. 

Pe aceeaşi linie, Rebelo (1991)
1
 propunea o funcţie liniară, de tipul: 

 
Y = AX, 

 
unde variabila X reprezintă totalitatea investiţiilor în capital (uman, fizic, 
cunoştinţe). 

Pentru ca investiţiile să rămână profitabile, în condiţiile unei productivităţi 
marginale descrescătoare a capitalului, autorii propun pur şi simplu o limită 
inferioară pozitivă a descreşterii acesteia, ca o proprietate a funcţiei de 
producţie. Chiar dacă creşterea economică este funcţie liniară de investiţiile în 
capital, ca în vechiul model al lui Harrod şi Domar, includerea mai multor factori 
oferă o perspectivă diferită. Trebuie să existe o anumită balanţă între investiţiile 
în capital fizic şi cele în capital uman, astfel că este greu de spus dacă este de 
dorit, din perspectiva creşterii economice, o creştere sau o descreştere a 
investiţiilor în capital fizic. 

Într-o altă formă, Scott (1989) scoate în evidenţă rolul investiţiilor în 
determinarea ratei de creştere, considerând artificială descompunerea creşterii 
economice într-o componentă care reprezintă investiţiile de capital şi o alta 
datorată progresului tehnic, dat fiind faptul că ambele sunt rezultatul inves-
tiţiilor, adică “costul, în termenii consumului sacrificat, al creşterii economice”. 
“Prin definiţie, investiţiile reprezintă costul schimbării şi acoperă toate 
investiţiile asociate creşterii economice”. Astfel rata de creştere este funcţie de 
numai două variabile, economisirea totală şi creşterea populaţiei. Un aspect 
important este accentul pus pe eficienţa alocativă: “dacă investiţia înseamnă 
suportarea anumitor costuri pentru realocarea resurselor, atunci eficienţa cu 
care se realizează acest lucru este determinantă pentru nivelul viitor al 
investiţiilor şi deci al creşterii economice ”. 

Robert Solow (1994) apreciază însă că noile modele nu sunt robuste, 
validitatea lor depinzând în mod strict de ipoteza randamentului constant al 
capitalului. Orice tendinţă de descreştere a randamentelui factorilor ar elimina 
caracterul autosusţinut al creşterii. Simetric, o oricât de mică tendinţă 
crescătoare a productivităţii marginale a capitalului ar avea efecte explozive de 
vreme ce f (K) creşte din ce în ce mai repede pe măsură ce K creşte, astfel că 

stocul de capital va deveni infinit într-o perioadă finită de timp
2
.  

                                                           
1
 Sergio Rebelo, “Long Run Policy Analysis and Long Run Growth”, Journal of 
Political Economy, No.3, June 1991, p.500-521, după Romer, 1994, p.16. 

2
 După calculele lui Solow, perioada finită de timp în care producţia devine infinită 
este egală cu raportul 1/sh, unde s reprezintă rata de economisire, şi h, gradul în 
care randamentul capitalului este crescător. 
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Mankiw şi alţii (1992) consideră însă că modelul clasic este perfect 
consistent cu variaţiile înregistrate în ratele de creştere şi că ipoteza 
randamentelor nedescrescătoare ale capitalului nu este necesară. În fapt, 
modelul lui Solow prezicea o convergenţă “condiţionată” de egalitatea ratelor 
de economisire şi de creşterea populaţiei între ţări. Dacă aceste variaţii sunt lu-
ate în considerare, nu mai există o convergenţă a ratelor de creştere, fiecare 
ţară atingând o stare de echilibru (“steady-state”) diferită. 

1.3.2. Rolul comerţului exterior în determinarea unor rate diferite de 
creştere economică 

Noile modele conferă un rol major comerţului internaţional în determi-
narea performanţelor economice ale diferitelor ţări. Concluzia acestora este că, 
în anumite condiţii, economiile deschise vor creşte mai repede decât cele 
autarhice.  

În general, noile modele concluzionează cu privire la rolul comerţului 
internaţional în creşterea economică în funcţie de influenţa pe care o exercită 
acesta asupra progresului tehnic în ţările participante la schimburi, fie că este 
vorba de ţări similare sau ţări cu un nivel inegal de dezvoltare. Este esenţială 
deci o specificare a modului în care este generat progresul tehnic (activitate de 
inovare, economii de scară dinamice de tipul “learning by doing”, imitarea de 
către ţările în dezvoltare a produselor dezvoltate în ţările mai avansate sau 
prezenţa unor canale informale de transfer al cunoştinţelor tehnice).  

1.3.2.1. Influenţa liberalizării schimburilor asupra activităţii de inovare 
desfăşurate în cele două grupe de ţări este diferită după cum schimbul se 
desfăşoară între ţări similare sau ţări cu rate diferite de inovare. Schimbul între 
ţări similare este echivalent cu o extindere a pieţei, produce doar efecte de 
scală, în timp ce în ţările cu un nivel diferit de dezvoltare comerţul induce efec-
te de realocare a resurselor între sectoarele economiei, în funcţie de avantajul 
comparativ. 

1. Rivera-Batiz şi Romer (1990) iau în considerare doar cazul integrării 
între ţări similare (dezvoltate) pentru a surprinde efectul extinderii pieţei (efectul 
de scară) asupra creşterii economice. 

Ei propun o accepţiune mai largă asupra schimbului internaţional, ca 
schimb de bunuri, dar şi de idei. Pentru a izola influenţa asupra creşterii 
economice a celor două fluxuri, de bunuri şi de idei, ei conduc trei experimente 
teoretice. Rezultatele obţinute depind în mod esenţial de specificarea 
sectorului de cercetare-dezvoltare. Progresul tehnic este asimilat cu inventarea 
de noi tipuri de bunuri de capital (design). 

Batiz şi Romer prezintă două posibile abordări, una în care activitatea de 
cercetare foloseşte ca inputuri capitalul uman şi cunoştinţele (“knowledge-
driven model”) şi una în care sectorul de cercetare foloseşte aceleaşi inputuri şi 
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în aceeaşi proporţie ca şi activitatea manufacturieră, şi anume capital uman, 
muncă necalificată şi un set de bunuri de capital (“lab-equipment model”). 

Primul model necesită o abordare multisectorială cu funcţiile de 
producţie corespunzătoare: 

 
Y H A
A A
  , pentru sectorul de cercetare, 

 
unde: YA = outputul sectorului de cercetare-dezvoltare; 

 HA = stocul de capital uman folosit în cercetare-dezvoltare; 
 A = stocul de modele (“design”) şi este o măsură a cunoştinţelor 

cumulate; 

 = parametru de productivitate. 
 

Y H L x i di
Y

A
 

    
( )

1

0 , pentru sectorul manufacturier, 

 
unde: Y = outputul sectorului manufacturier; 

 HY = stocul de capital uman folosit în sectorul manufacturier; 
 L = forţa de muncă necalificată; 
 xi = stocul de capital de tipul i folosit în producţie (se ia în considerare 

faptul că bunurile de capital nu sunt perfect substituibile); 
 A = indexul modelelor (“designs”) cel mai recent inventate. 
Prin definiţie, tipurile de bunuri de capital folosite sunt date de A. 
În stadiul de creştere echilibrată, rata de creştere economică este dată 

de rata de creştere a sectorului de cercetare, care la rândul său va fi 

determinată de distribuţia capitalului uman, H  HY  HA, între cele două 
sectoare. 

În cel de-al doilea model, cele două activităţi pot fi agregate într-un 
singur sector, având în vedere că au aceeaşi funcţie de producţie. Înlocuind 
suma din ecuaţia de mai sus cu K/A, obţinem: 

 

Y H L K A
       1

, 
 

unde: A = setul de modele (“designs”) cel mai recent inventate; 
H = capitalul uman; 
K = capitalul total. 
Acesta este un caz teoretic în care stocul existent de cunoştinţe nu are 

nici un rol în crearea de noi cunoştinţe. 
În ambele cazuri, schimburile internaţionale au o influenţă pozitivă 

asupra ratei de creştere în cele două ţări. Aserţiunile de mai sus sunt însă 
esenţiale pentru delimitarea rolului celor două fluxuri, de bunuri şi de idei, în 
creşterea economică. Astfel, în primul model accelerarea ratei de creştere 
necesită o circulaţie liberă a ideilor, în timp ce în cel de-al doilea model este 
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suficientă o circulaţie liberă a bunurilor, cunoştinţele neavând nici un rol în 
producţie. 

a) În primul experiment avem un model “knowledge-driven” în care există 
numai fluxuri de bunuri, fluxurile de informaţii fiind restricţionate. Comerţul între 
cele două ţări se reduce la schimbul reciproc de bunuri de capital. 

În autarhie, numărul de tipuri de bunuri de capital utilizate în fiecare ţară 
trebuie să fie egal cu numărul modelelor (“designs”) produse în ţară. Ca 
urmare a liberalizării schimbului, numărul de tipuri de maşini folosit în cele 
două ţări va fi aproape dublu faţă de cel folosit în fiecare din cele două ţări în 
autarhie. În scopul obţinerii de rente de monopol, cercetătorii din cele două ţări 
se vor specializa în producerea unor modele diferite, evitând redundanţa 
(duplicarea efortului inovaţional), astfel că stocul mondial de modele 
(“designs”) se va dubla. Aceasta va determina la rândul său dublarea produc-
tivităţii marginale a capitalului uman folosit în sectorul manufacturier. Pentru 
sectorul de cercetare deschiderea comerţului presupune o dublare a mărimii 
pieţei căreia i se adresează. De aici o dublare a preţurilor patentelor şi a 
productivităţii marginale a capitalului uman folosit în activitatea de cercetare, 
ceea ce permite menţinerea actualei distribuţii a capitalului uman între 
activitatea de cercetare şi sectorul manufacturier, astfel încât nu va exista nici 
o influenţă asupra ratei de creştere. În schimb, deschiderea comerţului va 
avea efecte statice importante, influenţând nivelul producţiei şi bunăstarea, dar 
nu rata de creştere pe termen lung. 

b) Presupunerea cu privire la libera circulaţie a bunurilor face ca 
cercetătorii din cele două ţări să se specializeze în producerea de modele 
diferite, astfel încât vom avea două seturi de modele complet distincte, stocul 
mondial de cunoştinţe fiind aproape dublu faţă de stocul de modele din fiecare 
ţară. 

În cazul în care este permisă şi o circulaţie liberă a ideilor, activitatea de 
cercetare va beneficia de un stoc dublu de idei faţă de cel iniţial. Chiar dacă 
distribuţia capitalului uman între cele două sectoare nu se schimbă, rata de 
creştere a sectorului de cercetare, A, se va dubla. Dublarea setului de idei 
disponibile va determina o creştere a productivităţii marginale a capitalului u-
man utilizat în activitatea de cercetare, fără ca productivitatea capitalului uman 
utilizat în sectorul manufacturier să se modifice. Drept urmare, va avea loc o 
migrare a capitalului uman către activitatea de cercetare şi deci o accelerare a 
creşterii economice.  

În cazul în care există o circulaţie liberă a ideilor, dar nu există un schimb 

de mărfuri
1
, rezultatele depind în mod de esenţial de gradul de suprapunere 

între ideile existente în cele două ţări. În absenţa schimburilor de bunuri nu 
există nici o motivaţie pentru cercetători să aducă pe piaţă modele absolut noi. 

                                                           
1
 Se presupune că schimbul internaţional de informaţii are loc instantaneu şi fără 
costuri şi că pieţele bunurilor sunt reciproc inaccesibile şi segmentate. 
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Restricţia cu privire la segmentarea pieţelor produselor acţionează însă ca o 
forţă contrară inovării (va exista un puternic stimulent pentru copierea 
modelelor produse în fiecare ţară şi o motivaţie redusă pentru întărirea 
drepturilor de proprietate intelectuală). În cazul extrem, în care există o 
duplicare perfectă a cunoştinţelor existente în fiecare ţară, libera circulaţie a 
informaţiei nu va avea nici un efect asupra ratei de creştere. În realitate, nu 
este posibilă o duplicare perfectă; vor exista descoperiri independente în fie-
care ţară, astfel că circulaţia internaţională a ideilor va determina o accelerare 
a ratei de creştere, chiar dacă nu există libera circulaţie a bunurilor. 

c) În cel de-al treilea experiment avem un model ”lab-equipment” în care 
există libera circulaţie a bunurilor. Aceasta elimină tendinţa de duplicare a 
efortului inovaţional prin introducerea concurenţei între inovatorii celor două 
ţări. Dacă inovaţiile au costuri egale, produsele absolut noi vor atrage cu 
siguranţă beneficii mai mari decât produsele pentru care există o concurenţă 
mai accentuată. Existenţa şi a fluxurilor de informaţii nu produce nici un efect 
asupra ratei de creştere, date fiind prezumţiile modelului.  

2. În cel de-al doilea caz, în care ţările sunt inegal dezvoltate şi deci 
înregistrează rate diferite de inovare, comerţul internaţional acţionează ca un 
factor de realocare a resurselor în virtutea avantajului comparativ. Ţara cu un 
ritm mai rapid al progresului tehnic va acapara o cotă de piaţă din ce în ce mai 
mare, în dauna celeilalte ţări care va înregistra o tendinţă de diminuare a 
activităţii de inovare. Lărgirea numărului de consumatori poate fi benefică 
activităţii de cercetare-dezvoltare în ansamblu, chiar dacă ţările cu un 
dezavantaj comparativ vor suferi o reducere a acestei activităţi sub presiunea 
concurenţei străine. Ţara cu o rată mai redusă de inovare poate înregistra 
pierderi ca urmare a deschiderii pieţelor, chiar dacă câştigurile statice, de tipul 
accesului la bunuri intermediare specializate sau al câştigurilor de varietate 
pentru consumatori, sunt importante. În acest caz, comerţul exacerbează o 
imperfecţiune a pieţei, determinând o migrare a resurselor din activitatea de 
cercetare-dezvoltare către sectorul manufacturier. Aici cerinţa de maximizare a 
eficienţei statice poate acţiona contrar exigenţelor eficienţei dinamice.  

Noile teorii condiţionează creşterea economică pe termen lung de o 
bună specializare. O creştere autosusţinută nu se poate realiza decât în acele 
sectoare susceptibile de inovare, care utilizează ca factori de producţie 
tehnologia şi/sau capitalul uman sau sectoare cu potenţial de “învăţare din 
practică”.  

Dacă tehnologia este un bun public local, istoria capătă un rol important 
în determinarea tipului de specializare. Un avantaj/dezavantaj iniţial, indiferent 
care a fost cauza sa, se poate perpetua datorită economiilor de scară dinamice 
de tipul “learning by doing”. Ţara specializată în acel sector cu un potenţial 
redus de “învăţare” şi de creştere îşi va spori avantajul deţinut, în timp ce 
celelalte ţări vor înregistra un ritm de creştere mai redus. Pattern-ul iniţial al 
avantajului comparativ se consolidează, făcând din ce în ce mai dificilă o 
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eventuală reconversie. Astfel de modele pot justifica o politică agresivă de 
susţinere a industriilor intensive în tehnologie, în speranţa generării unei creş-
teri economice autosusţinute. 

Dacă tehnologia este un bun public internaţional, atunci eforturile de 
cercetare-dezvoltatre nu exercită nici o influenţă asupra modului de 
specializare. Astfel, ţara relativ abundentă în capital uman se va specializa în 
activităţile care folosesc în mod intensiv acest factor, şi anume cercetarea 
industrială. În timp, aceasta va dobândi o poziţie de frunte în producerea de 
bunuri intensive în tehnologie, pe care le va schimba pentru cele intensive în 
muncă necalificată, ale ţărilor mai puţin dezvoltate. 

1.3.2.2. A.Young (1991) încearcă să determine impactul unei liberalizări 
a schimburilor asupra ratelor de creştere în cazul a două economii cu un nivel 
tehnologic diferit, în care progresul tehnic ia forma unei actualizări şi exploatări 
a potenţialului productiv al tehnologiilor existente, prin procesul de învăţare din 
practică, şi nu de dezvoltare de noi produse sau procese, ca în secţiunea 
anterioară.  

Creşterea endogenă este generată de “învăţarea din practică” 
(“learning by doing”) care, deşi încorporată în fiecare bun, generează economii 
externe asupra celorlalte bunuri. Se bazează în mod esenţial pe existenţa unei 
ierarhii a bunurilor în funcţie de nivelul lor de sofisticare tehnică (“product 
ladder”). 

Modelul lui Young prezintă două caracteristici principale. În primul rând, 
creşterile de productivitate într-o anumită industrie sunt funcţie nu numai de 
activitatea productivă a acelei ramuri, dar şi de rezultatul efectelor externe ale 
celorlalte industrii. Cea de-a doua caracteristică este existenţa unei tendinţe 
pronunţate de descreştere a productivităţii marginale în procesul de “învăţare 
din practică”. Majoritatea studiilor empirice, cu privire la procesul de “învăţare 
din practică”, au considerat o relaţie de formă log-liniară. Această formulare 
implică faptul că producţia cumulată contribuie cu o rată descrescândă la 
reducerea costului. 

După A. Young, curba de învăţare cunoaşte o formă log-liniară numai la 
început, după care se aplatizează. El derivă această caracteristică pe cale 
intuitivă. Astfel, o inovaţie majoră este urmată de un proces rapid de învăţare, 
după care capacitatea productivă a noilor tehnologii se epuizează, astfel că, în 
absenţa introducerii de noi procese tehnice, procesul de “învăţare din practică” 
nu poate fi susţinut. 

Young examinează efectul comerţului asupra creşterii endogene, 
folosind două seturi de bunuri, cu efecte de învăţare asimetrice. Diferenţa faţă 
de literatura anterioară este că endogenizează mişcarea bunurilor din industria 
care prezintă efecte de “învăţare din practică” în sectorul matur, în care a fost 
epuizat potenţialul de învăţare. 

Rezultatele sale arată că o ţară cu un uşor avantaj competitiv faţă de un 
partener similar va cunoaşte, ca urmare a liberalizării comerţului, un avantaj 
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tehnologic permanent şi crescând. Astfel, ţările mai puţin dezvoltate vor 
cunoaşte un mai accentuat progres tehnic în autarhie. Liberalizarea 
schimburilor determină însă, în anumite condiţii (o populaţie mai redusă decât 
cea a ţării mai dezvoltate), o creştere de bunăstare. Rezultatele sunt consis-
tente cu Grossman şi Helpman (1991)

1
, după care liberalizarea comerţului va 

determina o încetinire a creşterii în ţările mai puţin dezvoltate, în măsura în 
care efectele de învăţare au o arie de manifestare locală. Soluţia este o 
perioadă de recuperare a decalajelor pentru a putea rezista competiţiei 
internaţionale (Grossman şi Helpman, 1994). 

Young propune un pattern de schimbare structurală în care ţările cu un 
uşor avantaj tehnic se vor specializa în acele produse care prezintă un proces 
rapid de “învăţare din practică”, iar ţările mai puţin dezvoltate vor adopta acele 
industrii în care procesul de “învăţare” este epuizat. Pe măsură ce ţările mai a-
vansate epuizează resursele de learning by doing în anumite industrii, acestea 
vor cunoaşte o schimbare structurală şi un progres tehnic rapid pe măsură ce 
urcă în ierarhia produsului (“product ladder”). Ţările mai puţin dezvoltate vor 
aştepta ieşirea de pe aceste pieţe, pentru a le aborda şi a cunoaşte la rândul 
lor schimbarea structurală şi un progres tehnic mai rapid.  

Spre deosebire de modelele similare în care procesul de învăţare din 
practică determină o perpetuare a distribuţiei iniţiale a avantajului comparativ, 
modelul lui Young prevede, datorită epuizării potenţialui de învăţare, un pattern 
evolutiv al comerţului, concordant cu realitatea economică. 

1.3.2.3. Grossman şi Helpman (1991)
2
 propun un model în care 

progresul tehnic ia forma a două procese, unul de inovare de noi produse şi 
tehnologii, unul de difuzare a noilor idei prin imitarea noilor produse. Această 
interacţiune inovare-imitare este relevantă mai ales în contextul schimburilor 
comerciale între ţări inegale din punct de vedere al capacităţii lor de a 
desfăşura o activitate de cercetare-dezvoltare de nivel mondial. Transferul teh-
nologiei depinde de caracteristicile ciclului de viaţă al fiecărui produs. 

Modelul presupune existenţa unei scale a calităţii fiecărui produs 
(“quality ladder”). Întreprinzătorii din ţările dezvoltate alocă resurse pentru 
activitatea de cercetare-dezvoltare, în încercarea de a îmbunătăţi calitatea 
respectivului produs. În caz de reuşită, vor beneficia pentru o perioadă limitată 
de timp de o putere de monopol pe piaţa respectivă, datorită calităţii superioare 
a produsului introdus pe piaţă faţă de cele existente. Aceste rente de monopol 
încetează atunci când are loc imitarea. 

Întreprinzătorii din “sud” alocă la rândul lor resurse pentru imitarea 
produselor dezvoltate în “nord” şi, la rândul lor, se bucură de rente de monopol 

                                                           
1
 Grossman, G.; Helpman, E., “Innovation and Growth in the Global Economy”, MIT 
Press, 1991. 

2
 Grossman, G.; Helpman, E., “Quality Ladders and Product Cycles”, Quaterly 
Journal of Economics, No. 2, 1991. 
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datorită costurilor mai reduse de producţie faţă de cele ale concurenţilor 
nordici. Aceste rente de monopol încetează atunci când următoarea inovaţie 
este introdusă pe piaţă.  

O parte substanţială a procesului mondial de inovare se desfăşoară în 
ţările dezvoltate, datorită unei oferte substanţiale de muncă calificată şi 
echipament specializat. În sud, progresul tehnic ia forma importului de 
prototipuri şi metode de producţie dezvoltate în nord, întreprinzătorii încercând 
să capitalizeze de pe urma costului mai redus al factorilor de producţie.  

Inovarea ia forma unei îmbunătăţiri a calităţii unui set fix de bunuri. 
Fiecare bun poate suferi un număr infinit de îmbunătăţiri. Fiecare bun urmează 
un ciclu de viaţă în care produsele sunt, într-o primă fază, introduse pe piaţă în 
ţările mai avansate şi exportate către ţările mai puţin avansate. Când produsul 
ajunge la maturitate şi pe măsură ce are loc imitarea, producţia este transfe-
rată în ţările în dezvoltare pentru exploatarea costurilor mai reduse ale 

factorilor în aceste ţări
1
. De aici produsul este importat în ţara de origine şi 

ciclul se reia pe măsură ce un produs calitativ mai bun este introdus pe piaţă.  
Interacţiunea dintre inovare şi imitare este de mare importanţă pentru 

politica economică, întrucât influenţează atât rata de inovare în nord, cât şi rata 
de imitare a noilor produse de către sud. La prima vedere, imitarea determină o 
diminuare a ratei de inovare, cel puţin pentru acei inovatori care vor cunoaşte o 
diminuare a profiturilor de monopol de care se bucură. Dacă avem însă în 
vedere echilibrul general, rata de inovare în nord poate creşte atunci când 
transferul producţiei în sud eliberează resurse pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare. Rata de inovare se va diminua însă dacă resursele eliberate vor fi 
canalizate în industrii tradiţionale. O rată mare de inovare în nord poate 
diminua rata de imitare dacă întreprinzătorii sudici prevăd un ritm rapid de de-
preciere a investiţiilor pe care le fac în învăţare. O subvenţie pentru activitatea 
de inovare poate determina astfel un ritm mai redus al transferului de 
tehnologie către sud. 

1.3.2.4. Activitatea de comerţ exterior poate constitui în sine un suport 
al difuzării de informaţii tehnice, fie că este vorba de cunoştinţe fără suport 
material sau de cunoştinţe încorporate în bunuri de echipament (Grossman şi 
Helpman, 1994). Există mai multe împrejurări în care se poate realiza acest 
schimb. Chiar simplele contacte de afaceri cu partenerii străini reprezintă o 
modalitate importantă de transfer de informaţii. Volumul acestor schimburi de 
informaţii va fi proporţional cu numărul interacţiunilor care au loc. Pack (1992) 
consideră că o parte importantă a cunoştinţelor poate fi dobândită ca un efect 
secundar (“by-product”) sau un efect extern (“externality”) al activităţii de 

                                                           
1
 Atunci când sudul are o capacitate tehnică limitată, transferul producţiei ia forma 
investiţiilor străine directe; o dată însă cu dezvoltarea abilităţilor tehnice ale 
firmelor tehnice, principala cale de transfer este imitaţia (G.Grossman şi E. 
Helpman, 1991, p.341). 
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export. De aceea, un mediu intern competitiv, cu un regim comercial neutru 
sau chiar de promovare a exporturilor, reprezintă o precondiţie pentru 
achiziţionarea de tehnologie pe căi informale (“non-proprietary”). Un rol 
semnificativ îl au exigenţele impuse de partenerii străini asupra produselor 
exportate sau informaţia legată de bunurile importate. Alfred Hirschman (1958) 
arăta că importurile au un rol de formare a cererii interne, semnalând produ-
cătorilor locali oportunităţi altfel neexploatate. Ajungem, astfel, la concluzia lui 
P.Romer (1992), potrivit căruia aprofundarea rolului ideilor este calea de 
înţelegere a creşterii economice. 

1.4. Diferenţa de productivitate şi beneficiul social asociate 
sectorului exportator 

Există şi aprecieri informale ale influenţei comerţului exterior asupra 

creşterii economice. Feder (1983)
1
 considera că există două căi principale prin 

care creşterea exporturilor contribuie la creşterea economică. În primul rând, 
sectorul exportator este generator de externalităţi pozitive asupra celorlalte 
sectoare ale economiei, printr-o organizare mai eficientă şi tehnici de producţie 
îmbunătăţite (în fapt, prin statutul său de suport al difuzării tehnologiei). În al 
doilea rând, există o diferenţă de productivitate în favoarea sectorului 
exportator, datorită unor factori cum ar fi concurenţa mai intensă pe pieţele 
internaţionale. La aceasta, am putea adăuga şi avantajul că operează într-un 
mediu economic stabil atunci când mediul economic intern este caracterizat 
prin blocaje financiare sau un proces inflaţionist accentuat. 

Concluzia lui Feder este că o expansiune a exporturilor, în pofida 
celorlalte sectoare ale economiei, ar avea un efect pozitiv net asupra creşterii 
economice globale. El nu explică însă de ce aceste efecte nu sunt internalizate 
de agenţii economici sau de ce diferenţele de productivitate sunt persistente în 
timp. 

Modelul este unul cu două sectoare, unul exportator, notat cu X, şi un 
sector neexportator, N, cu funcţiile de producţie corespunzătoare: 

 

 N F K L X
N N

 , ,  

 N G K LX X ,  
 

Diferenţa de productivitate este exprimată folosind derivatele parţiale de 
ordinul 1, astfel: 

 

   G F G FK K L L/ /  1  , 

                                                           
1
 Gershon Feder, “On Exports and Economic Growth”, Journal of Development 
Economics, No.1-2, 1983, p.59-73, după S. Edwards (1993, p.1380-1). 
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unde: GK, FK = productivităţile marginale ale capitalului; 
GL, FL = productivităţile marginale al muncii; 

 = mărimea diferenţei de productivitate în favoarea sectorului 
exportator. 

Evident, pentru  = 0 nu există diferenţe de productivitate între cele două 
sectoare şi alocarea resurselor este optimă. 

Prezenţa unei economii externe a sectorului exportator în favoarea 
sectorului neexportator este specificată prin in-troducerea exportului ca un 
factor suplimentar în funcţia de producţie, a cărui productivitate marginală este 
dată de Fx. Dacă Fx = 0, nu există efecte externe ale creşterii sectorului 
exportator asupra sectorului neexportator. 

Producţia totală va fi suma producţiei celor două sectoare, Y = N + X. 
Creşterea fiecăruia din cele două sectoare este dată de: 
 

   N F K F L F XK

N

L

N

X    

  X G K G LK

X

L

X   
 

Creşterea outputului total va fi dată de: 
 

          

    



Y F K K F L L F K F L F X

F K F L F X G K G L

FK FL F X

K

N X
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N X

K

X

L X X

K L X K

X

L

X
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1 1

1  
 

Dacă împărţim ecuaţia de mai sus la Y, vom obţine: 
 

              Y Y F K Y F L L L Y F X X X YK L X/ / / / / / /     1  
 

Vom nota FK    şi F L Y ( / ) . Ecuaţia va avea o formă care 

facilitează estimarea folosind tehnici econometrice atunci când cunoaştem 
ponderea investiţiilor şi ponderea exporturilor în producţia totală, rata de 
creştere a producţiei, rata de creştere a forţei de muncă şi rata de creştere a 
exporturilor. 

 

             Y Y I Y L L L Y F X X X YX/ / / / / / /       1
 

 
Dacă diferenţa de productivitate şi efectul extern al sectorului exportator 

asupra sectorului neexportator sunt nule, ecuaţia de mai sus se reduce la o 
ecuaţia neoclasică standard. 
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Ecuaţia permite estimarea separată a celor două modalităţi prin care 

exporturile influenţează creşterea economică. Rezultatele obţinute de Feder
1
 

indicau prezenţa ambelor efecte cu o mai mare importanţă în privinţa 

externalităţilor decât a diferenţei de productivitate
2
. 

Esfahani (1991)
3
 arată că, atunci când importurile de bunuri intermediare 

sunt incluse în ecuaţia de regresie a lui Feder, coeficientul atribuit exporturilor, 

(X/Y)(X/X), este aproape nesemnificativ, fapt ce ar constitui un argument în 
favoarea ipotezei că influenţa creşterii exporturilor asupra creşterii economice 
se manifestă indirect, de exemplu, prin relaxarea constrângerilor valutare, 
permiţând, astfel, o creştere a importurilor de bunuri intermediare. 

                                                           
1
 Estimările realizate de către Feder pe un eşantion de 31 de ţări semiindustri-
alizate au avut următorul rezultat: 
Y/Y = 0,002  0,178   0,747LL  0,422, cu R

2
 = 0,69, după 

Edwards, p.1385. 
2
 Alţi autori au pus sub semnul întrebării validitatea unei relaţii liniare între creş-
terea exporturilor şi creşterea PIB. Introducerea un termen pătratic al exporturilor, 


2
, certifică prezenţa randamentelor descrescătoare ale efectului 

exportului asupra creşterii. 
3
 Hadi S. Esfahani,”Exports, Imports and Economic Growth in Semi-Industrialized 
Countries”, Journal of Development Economics, No.1, 1991, p.93-116, după 
Edwards, 1385-8. 



2. POLITICA COMERCIALĂ - INSTRUMENT 
AL STRATEGIILOR DE CREŞTERE ECONOMICĂ 

 
Toate aceste încercări de fundamentare teoretică a rolului comerţul 

exterior în influenţarea creşterii economice au fost, de cele mai multe ori, 
legate de eforturile ţărilor în curs de dezvoltare de a recupera decalajele ce le 
despart de ţările dezvoltate. Chiar dacă demersul noilor modele de creştere 
este mai degrabă explicativ (Krugman, 1993), spre deosebire de vechea teorie 
a dezvoltării care urmărea explicit elaborarea şi punerea în aplicare a unor 
programe de dezvoltare, ideile au o relevanţă directă pentru politica 
economică. Implicaţiile diverselor modele sunt însă contradictorii şi sensibile la 
o serie de specificaţii, date de realitatea economică ale diferitelor ţări.  

2.1. Abordări clasice ale strategiilor de creştere bazate pe 
comerţul exterior: substituirea importurilor 
şi promovarea exporturilor 

O influenţă considerabilă în direcţionarea politicilor comerciale ale ţărilor 
în curs de dezvoltare au avut-o ideile de sorginte keynesistă, care confereau 
un rol important cererii agregate în stimularea expansiunii economice. 
Multiplicatorul cererii externe este cu atât mai mare cu cât aceasta are o 
elasticitate mai mare faţă de venit pentru produsele exportate.  

În acest context, se acuza existenţa unei accentuate degradări a 
raportului de schimb (“terms of trade”) între produsele primare, exportate de 
ţările în dezvoltare, şi produsele cu un grad mai ridicat de prelucrare, care este 
pusă fie pe seama scăderii cererii pentru materiile prime naturale ca urmare a 
înlocuirii lor cu materii prime sintetice, fie, cel mai adesea, pe seama elasti-
cităţii reduse faţă de venit a cererii pentru produsele agricole, potrivit legii lui E. 
Engel, după care ponderea cheltuielilor cu produse alimentare se reduce pe 
măsura creşterii venitului, spre deosebire de produsele de folosinţă 
îndelungată sau produsele de lux care cunosc o creştere a ponderii în totalul 
cheltuielilor. În condiţiile deteriorării raportului de schimb, orice creştere a ex-
portului de astfel de produse avea ca efect o creştere “sărăcitoare” 
(“immiserizing growth”). De aici, necesitatea ca aceste ţări să-şi modifice 
structura producţiei în favoarea acelor produse cu o elasticitate mare a cererii 
faţă de venit, produse care înregistrau o creştere a preţurilor relative. 

O altă raţiune pentru necesitatea unor astfel de modificări era şi 
existenţa unor fluctuaţii mari ale preţurilor internaţionale ale produselor de 
bază, care generau o mare incertitudine în privinţa încasărilor din exporturi, 
încertitudine cu atât mai insuportabilă cu cât unele ţări erau dependente de 
exportul unui singur astfel de produs. Aceste consideraţii au determinat 
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încheierea unor acorduri internaţionale între ţările producătoare şi cele consu-
matoare, acorduri care urmăreau, prin diferite modalităţi, stabilizarea pieţelor 
pentru aceste produse.  

La aceeaşi concluzie ajunsese şi economistul român Mihail Manoilescu 
care acuza însă productivitatea inerent mai ridicată în industrie faţă de 
agricultură.  

Această tendinţă de blamare a producţiei şi exportului de produse 
primare, în special agricole, a fost însă combătută, fie negându-se valabilitatea 
legii lui Engel, arătându-se că este vorba mai degrabă despre o modificare a 
structurii consumului alimentar pe măsura creşterii veniturilor, modificare care 
necesită o adaptare din partea producătorilor. Mai importantă este ideea că a-
gricultura poate înregistra câştiguri de productivitate egale sau chiar superioare 
celor din industrie, sub influenţa progresului tehnologic. În sprijinul acestor 
consideraţii se invocă experienţa recentă a unora dintre ţările în curs de 
dezvoltare, cu precădere Chile, în care dezvoltarea agriculturii şi industriei 
alimentare, care a urmat liberalizării comerţului, a avut un rol important în creş-

terea economică
1
.  

O confirmare pentru justeţea argumentului degradării raportului de 
schimb împotriva specializării în producţia şi exportul de produse de bază este 
şi faptul că şapte din cele mai bogate ţări înainte de primul război mondial, ţări 
exportatoare de produse primare, au cunoscut, cu excepţia Statelor Unite, un 
puternic declin în ceea priveşte nivelul venitului pe locuitor (Bairoch şi Kozul-
Wright, 1996). 

Astfel, elasticitatea cererii faţă de venit a constituit unul din principalele 
criterii de ierarhizare a industriilor2, alături de argumentul foarte popular al 
legăturilor între industrii (linkages) al lui A.Hirschman (1958). 

Premisa de bază a modelului keynesist era aceea că preţurile sunt 
invariabile pe termen scurt, dată fiind existenţa contractelor pe termen lung, a 
contractelor colective de muncă, etc. Teoria a fost apoi extinsă şi la alte situaţii 

                                                           
1
 Vezi şi “Stranded on the Farm?”, The Economist, 4 Oct.1997. 

2
 Hollis Chenery, Sherman Robinson, Moshe Syrquin, “Industrialization and 
Growth. A Comparative Study”, Oxford University Press, New York, 1986, for The 
World Bank, după Donald R. Snodgrass, Tyler Biggs (1996). 

 Chenery şi alţii estimau pentru industriile primare (“early industries”), industria ali-
mentară şi industria textilă, elasticităţi apropiate de 1, ceea ce înseamnă că 
ponderea lor în consum nu se modifică odată cu modificarea venitului, pentru 
industriile intermediare (“middle industries”), industria lemnului, industria chimică 
şi industria mineralelor nemetalice, elasticităţi cuprinse între 1,2 şi 1,5, valorile 
cele mai înalte ale elasticităţilor fiind proprii industriilor finale (“late industries”), 
producătoare de bunuri de investiţii şi bunuri pentru consum îndelungat, cum sunt 
industria hârtiei şi a tipăriturilor, industria produselor metalice şi industria 
constructoare de maşini, acestea fiind industrii care înregistrează o creştere mai 
rapidă decât cea a PIB, până la niveluri înalte ale venitului. 
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în care se considera că este prezentă o rigiditate a preţurilor, mai ales în 
legătură cu o anumită inerţie structurală a economiilor în dezvoltare. În literatu-
ra structuralistă, ipoteza de mai sus s-a metamorfozat, însă, într-o totală 
neîncredere în eficacitatea pieţei ca mecanism de realocare a resurselor, 
sarcină care urma să revină statului. 

Itoh şi alţii (1988) analizează efectele diferite (din punct de vedere al 
bunăstării şi creşterii economice) pe care le au două căi diferite de dezvoltare, 
care presupun schimbarea, respectiv menţinerea structurii industriale existente 
la un moment dat. Concluzia lor este că dezvoltarea însoţită de o schimbare 
substanţială a structurii industriale este benefică pentru creşterea economică 
pe termen lung a unei ţări. Ei consideră două ţări, una care deţine un avantaj 
comparativ în producerea bunului 1, care necesită o tehnologie simplă, faţă de 
producerea bunului 2, care necesită o tehnologie intermediară. Cealaltă ţară, 
mai avansată, se bucură de un avantaj absolut în producerea bunului 3, pentru 
care foloseşte o tehnologie complexă şi este la fel de competitivă în produ-

cerea bunului 2
1
. Ţara A, mai puţin avansată din punct de vedere tehnologic, 

are la îndemână două căi de dezvoltare. Prima presupune consolidarea 
avantajului său comparativ în producerea bunului 1. Cea de-a doua cale 
presupune dezvoltarea acelor industrii, 2, care folosesc tehnologii intermediare 
şi pentru care are un dezavantaj comparativ, prin adoptarea unor politici 
industriale care să acţioneze în direcţia creării acestuia. Alegerea drept criteriu 
de selectare a industriilor care să beneficieze de sprijin a elasticităţii cererii faţă 
de venit/preţ pentru respectivele produse (“propensity to spend”), industrii de la 
care se aşteaptă o mărire a cererii pe măsura creşterii economice, şi a po-
tenţialului de creştere a productivităţii se bazează pe următorul raţionament: 

 

inclinaþia mediespreimporturi
importul total

PNB


  
 (1) 

 
Dacă presupunem comerţul echilibrat, 
 
importurile japoneze importurilestrãine dinJaponia    (2) 

 
Din ecuaţiile de mai sus rezultă: 
 
PNB japonez

PNBstrãin

inclinaþiamedieastrãinilor pentru importurile japoneze

inclinaþiamediea japonezilor pentru importurilestrãine


 
 

                                                           
1
 Itoh şi alţii asimilează bunurile cu o elasticitate a cererii redusă cu bunuri produse 
cu o tehnologie simplă şi respectiv bunurile cu elasticitate ridicată cu bunuri înalt 
tehnologice, dar acest lucru nu este relevant pentru discuţia de faţă. 
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Astfel, dacă elasticitatea cererii faţă de preţ este supraunitară, o scădere 
a preţului va avea ca efect o creştere a cererii mai mare decât scăderea 
preţului, astfel că înclinaţia medie/marginală a străinilor faţă de exporturile 
japoneze va creşte, ca şi venitul naţional. 

De aici, concluzia potrivit căreia exportul acelor bunuri cu o elasticitate 
mare a cererii faţă de preţ poate fi benefică creşterii economice. La polul opus, 
o specializare în producerea şi comercializarea bunurilor tradiţionale duce la o 
creştere “sărăcitoare” datorită degradării raportului de schimb (“terms of 
trade”), determinând o scădere a PNB japonez faţă de PNB străin. 

Ca urmare a presupusei rigidităţi de natură structurală sau costurilor 
foarte mari ale restructurării, aceste ţări nu puteau cunoaşte o ajustare 
“naturală”, în conformitate cu semnalele pieţei. Se impunea deci adoptarea 
unor strategii de industrializare, care aveau ca obiectiv construirea de 
capacităţi pentru producerea locală a produselor anterior importate, de unde 
denumirea de strategii de substituire a importurilor. Noile industrii au fost 
construite la adăpost de concurenţa internaţională, prin ridicarea unor ade-
vărate ziduri vamale. Astfel de strategii au fost implementate pe scară largă în 
majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare. Şi guvernul japonez a dus o politică 
sistematică de accelerare a ajustării structurale prin programe de reducere a 

capacităţilor în industriile aflate în declin structural (“structurally depressed”)
1
. 

Industriile desemnate ca aflate în declin structural erau acelea care înregistrau 
o scădere a preţurilor relative ca urmare a scăderii cererii internaţionale.  

Chiar dacă politica japoneză a avut rezultate notabile, majoritatea 
analiştilor consideră însă că strategiile de substituire a importurilor au fost un 
eşec. Dacă aceste strategii au reuşit să schimbe substanţial structura 
productivă a ţărilor respective, ele au generat, în cea mai mare parte, o 
ineficienţă considerabilă în economie, ca urmare a distorsiunilor în alocarea şi 
utilizarea resurselor şi a izolării de economia internaţională, cu consecinţe în 
planul transferului de tehnologie.  

Toate aceste neajunsuri s-au reflectat în cele din urmă în puternicele 

dezechilibre ale balanţelor de plăţi
2
, determinate de creşterea mult mai rapidă 

a nevoilor de importuri, destinate consumului productiv al industriilor nou 
instalate, comparativ cu creşterea capacităţii de export a acestor ţări. 
Regimurile de substituire a importurilor au avut o componentă importantă de 

                                                           
1
 M.J.Peck, R.C. Levin, A.Goto, “Industrial Policy towards Declining Industries in 
Japan”, 1988, p.195-239. 

2
 Rodrik (1992) apreciază că nu politica comercială este responsabilă pentru criza 
datoriei de la începutul anilor ‟80, ci o politică de supraevaluare a monedei şi 
acumulare a deficitelor bugetare pe perioade însemnate de timp. Balanţa 
comercială nu este influenţată de gradul de deschidere a economiei, ci doar de 
diferenţa între venitul şi consumul naţional. O rată de schimb supraevaluată 
distruge echilibrele macroeconomice, stimulând cheltuielile interne, tot aşa ca şi o 
creştere a deficitului bugetar. 
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discriminare a exporturilor, prin cel puţin trei mecanisme
1
: aprovizionarea cu in-

puturi mai scumpe şi de calitate mai redusă, provenite din industriile care 
substituiau importurile, distorsiunile în preţurile interne, supraevaluarea 
monedei, ca urmare a nivelurilor artificial reduse ale importurilor. Liberalizarea 
a început prin eliminarea acelor obstacole existente în calea exporturilor. 
Treptat s-a impus şi o liberalizare propriu-zisă a comerţului, în sensul tarificării 
restricţiilor cantitative şi apoi al reducerii nivelului de protecţie pentru eliminarea 
distorsiunilor existente în preţurile relative. 

În fapt, mulţi comentatori afirmă că acest eşec se datorează doar 
inabilităţii unor ţări de a se orienta la timpul potrivit către o strategie de 

promovare a exporturilor
2
, odată ce industrializarea de bază a fost realizată

3
. 

Aşa se poate explica reuşita japoneză şi a unora din ţările asiatice care au 
făcut acest pas, spre deosebire de ţările latino-americane care au continuat po-
litica de “închidere” a economiei. Complementaritatea celor două strategii a 
fost sugerată şi de unele studii econometrice care găsesc influenţe 
substanţiale ale comerţului exterior asupra creşterii economice numai pentru 
ţări cu venituri medii, adică exact acele ţări care au realizat industrializarea 

primară, spre deosebire de ţările cu venituri mici şi foarte mici
4
, acuzând un 

aşa-numit “efect de prag” (“threshold effect”). 
A apărut însă un nou pesimism în privinţa exportului, în legătură cu 

capacitatea de absorbţie a pieţelor străine, mai ales în situaţia ipotetică în care 
multe dintre ţările în dezvoltare ar urma strategii de promovare a exporturilor 
asemănătoare celor asiatice, strategii care astfel vor deveni ineficiente (“the 
fallacy of composition”). Mai mult, spectrul şomajului şi al încetinirii creşterii 
economice a determinat ţările dezvoltate să intensifice măsurile protecţioniste 
faţă de produsele exportate de ţările în dezvoltare (produse agricole şi cu un 
grad redus de prelucrare) (Bhagwati, 1988).  

Acest nou val de pesimism a generat şi un interes pentru analiza 
corelaţiei existente între creşterea exporturilor şi creşterea cererii externe sau 
gradul de deschidere a economiei. Rezultatele acestor studii au fost 

                                                           
1
 Richard Pomfret, “International Trade. An Introduction to Theory and Policy”, 
Basic Blackwell, 1991, p.199-203. 

2
 De multe ori, în literatura economică termenul “strategie de promovare a expor-
turilor” nu exprimă altceva decât un regim nediscriminatoriu între activitatea de 
export şi import, indiferent de nivelul de protecţie la care se realizează aceasta şi 
fără referire la activitatea propriu-zisă de stimulare a exporturilor. Bhagwati 
(1988) se referă la această din urmă situaţie ca la “ultra-promovarea exporturilor”. 

3
 Vezi şi H.Bruton (1987). 

4
 Michael Michaely,”Exports and Growth: An Empirical Investigation”, Journal of 
Development Economics, vol.4, 1977, p.49-53, după D. Greenway şi D. 
Sapsford, 1994, p.152-175. 
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contradictorii. Lewis (1980)
1
 aproximează exporturile ţărilor în dezvoltare cu 

exporturile mondiale de produse primare, arătând că acestea au crescut în 
perioadele de prosperitate ale ţărilor industrializate. Ipoteza lui Lewis este dis-
cutabilă, având în vedere că o mare parte din exporturile ţărilor în curs de 

dezvoltare sunt astăzi produse manufacturate. Riedel (1984)
2
 arată că 

exporturile de bunuri manufacturate ale ţărilor în curs dezvoltare şi-au menţinut 
un ritm rapid de creştere (de aproximativ 4 ori mai mare decât ritmul de 

creştere al PNB real al ţărilor dezvoltate) pe toată perioada anilor 60-70, în 
ciuda încetinirii generale a creşterii după 1973. De asemenea, Bairoch şi 
Kozul-Wright(1996), analizând relaţia între episoadele de liberalizare a 
schimburilor şi creşterea economică în perioada premergătoare primului război 
mondial, găsesc suport pentru aserţiunea potrivit căreia nu exporturile 
determină creşterea economică, ci creşterea economică determină o creştere 
a exporturilor, chiar şi în perioade de protecţionism în comerţul mondial. Aceste 
constatări au înclinat balanţa în favoarea opiniei după care creşterea activităţii 
economice în general, inclusiv creşterea exporturilor, este în mod esenţial 
determinată prin stimularea factorilor determinanţi ai ofertei (”supply-side 
economics”), şi nu ai cererii.  

2.2. Implicaţiile noilor modele de creştere 
pentru politica economică 

Dezbaterile pe marginea succeselor înregistrate de ţările asiatice au 
generat un val de interes pentru teoriile privind creşterea economică pentru a 
găsi explicaţiile acestei experienţe localizate şi fără precedent în rândul ţărilor 
în curs de dezvoltare. Unele dintre aceste explicaţii au căpătat o expresie 
coerentă sub forma modelelor de creştere endogenă, în special cele privind im-
portanţa capitalului uman şi a cunoştinţelor în creşterea economică. 

La prima vedere, recomandările de politică economică ale noilor teorii 
par să sugereze o întoarcere la politicile autarhice de dezvoltare, bazate pe 
argumente structuraliste. Acest lucru se datorează, cu precădere, aserţiunii de 
bază potrivit căreia există diferenţe între activităţi (sectoare) cu privire la 
potenţialul de învăţare, inovare şi deci de creştere. S-ar realiza, astfel, o reabili-
tare a vechii dihotomii, specializare bună/rea, care a determinat primul val de 
strategii autarhice de dezvoltare, numai că pe alte baze. Ceea ce diferă sunt 
criteriile de selecţie ale activităţilor considerate favorabile creşterii şi o rafinare 
a instrumentarului de politică economică care nu mai utilizează cu precădere 

                                                           
1
 W.A.Lewis, “The Slowing Down of the Engine of Growth”, American Economic 
Review, vol.70, No.4, p.555-64, după Bhagwati (1988), Lal şi Rajapatirana 
(1987). 

2
 J.Riedel, “Trade as the Engine of Growth in Developing Countries, Revisited”, 
Economic Journal, vol.94, No.373, p.56-73, după Bhagwati (1988), Lal şi 
Rajapatirana (1987). 
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politica comercială. Politica comercială reprezintă o intervenţie suboptimală 
(“second-best”). Politica optimă este una dirijată către cauza disfuncţionalităţii 
(o politică internă atunci când distorsiunea este de ordin intern), de tipul unei 
subvenţionări temporare (pentru producţie sau dezvoltarea tehnologiei) a 
respectivei industrii “strategice” care prezintă costuri de amplasare, dar este 
benefică creşterii economice pe termen lung datorită efectelor de învăţare. 

Intervenţia statului în economie nu mai urmăreşte a se substitui pieţei, ca 
mecanism de alocare a resurselor, acţionând direct asupra preţurilor relative, ci 
a corecta diferitele disfuncţionalităţi ale pieţei (“market failures”), care 
determină o misalocare a resurselor. Putem vorbi de imperfecţiuni ale pieţei, fie 
că este vorba de pieţele bunurilor sau de pieţele factorilor de producţie, ori de 
câte ori preţul se abate de la costul marginal, generând semnale eronate cu 
privire la nivelul optim de alocare a resurselor pentru respectiva activitate. 
Acesta este cazul activităţilor generatoare de externalităţi, cum este cazul 
producerii de cunoştinţe (“knowledge”) şi a produselor cu o structură de piaţă 
oligopolistică, determinată de existenţa economiilor de scară, care fac ca piaţa 
să nu acomodeze decât câţiva mari producători. Fie că aceste industrii atrag 
un nivel suboptimal de alocare a resurselor, dat fiind că beneficiul social este 
mai mare decât cel privat, al întreprinzătorului, fie că respectivele activităţi 
prezintă costuri de instalare (“set-up costs”) şi necesită astfel o protecţie tem-
porară până când ating un nivel al producţiei care le permite să devină 
eficiente. O problemă este stabilirea de priorităţi (“industrial targeting”), în con-
diţiile în care, în ţările în dezvoltare, multe industrii marginale (cu dezavantaj 
comparativ) prezintă caracteristici de industrii începătoare (“infant industries”). 

Unii autori consideră că adoptarea unor măsuri de politică comercială nu 
este justificată decât atunci când există imperfecţiuni ale pieţei legate direct de 
activitatea de comerţ exterior. Astfel de imperfecţiuni sunt externalităţile 
asociate cu descoperirea de noi pieţe, stabilirea unei reputaţii pentru un anumit 
produs sau pentru produsele unei anumite ţări şi informaţii privind modalităţile 
de operare pe pieţele străine, care generează beneficii pentru ceilalţi 
exportatori sau distorsiuni datorate politicii economice: restricţiile la import, 
restricţii valutare, taxe la export etc. (A.Alam, 1994). 

Krugman (1991) consideră însă că se pot lua şi măsuri de restricţionare 
a importurilor atunci când piaţa internă este suficient de mare, astfel de măsuri 
având ca efect promovarea exporturilor în industriile caracterizate prin 
economii dimensionale (“import protection as an export promotion”).  

Astfel de aserţiuni se înscriu în contextul mai larg al opiniilor potrivit 
cărora o intervenţie a statului, pentru sprijinirea firmelor naţionale care 
acţionează pe o piaţă internaţională oligopolistică, poate determina o creştere 
a bunăstării economice, ca urmare a redirecţionării către firmele proprii a unei 
părţi din rentele (de oligopol) ale concurenţilor străini sau pe seama bunăstării 
ţărilor importatoare ale produselor subvenţionate, adoptând o politică 
comercială “strategică”. 
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Acolo unde fluxurile comerciale se desfăşoară nu în baza avantajului 
comparativ clasic, dat de diferenţele existente între ţări, ci în baza unor 
avantaje inerente date de prezenţa economiilor de scară, a externalităţilor, sau 
în virtutea comportamentului strategic al firmelor oligopolistice, statul poate 
interveni pentru crearea şi susţinerea acestor avantaje, oferind firmelor 
naţionale un avantaj faţă de concurenţii străini. Exploatarea acestor imperfec-
ţiuni ale pieţei în avantajul propriu este de natură însă să provoace reacţiile 
ţărilor afectate de această politică, fie că este vorba de ţările concurente sau 
de ţările importatoare (Haniotis, Schich, 1995) ale produselor vizate de această 
politică, reacţii care pot degenera în adevărate războaie comerciale.  

Noile modele pledează pentru oportunitatea intervenţiei statului în 
economie, disputa reducându-se la formele pe care trebuie să le capete 
această intervenţie. Experienţa asiatică a fost revendicată atât de cei care 
pledau pentru o intervenţie directă a statului în procesul economic, de tipul 
strategiilor de ajustare structurală, cât şi de către adepţii unei acţiuni indirecte a 
statului, pentru crearea unui mediu economic favorabil creşterii şi a unei baze 
de factori avansaţi, de tipul dezvoltării infrastructurii şi a creării de capital 
uman. Drucker (1994) consideră că succesul acestor ţări se bazează pe 
crearea acelui climat favorabil creşterii: lupta împotriva inflaţiei, investiţii masive 
în educare şi formare profesională, susţinerea economisirii şi investirii şi frâna-
rea consumului. De asemenea, aceste ţări urmează politici destinate a 
îmbunătăţi competitivitatea industriilor lor în plan internaţional.  

De aici se poate deduce o primă poziţie, corespunzătoare unei politici 
industriale neutrale, aceea că rolul statului este asigurarea acelor condiţii 
determinante pentru o creştere economică sustenabilă, şi anume promovarea 
directă a acumulării de factori care să confere un avantaj comparativ ţării 
respective şi, indirect, a industriilor care folosesc intensiv aceste inputuri (inclu-
siv a activităţilor de creare sau transfer de cunoştinţe din ţările inovatoare către 

ţările mai puţin dezvoltate
1
. 

Alice Amsden (1997) arată însă că, chiar pentru ţări de mari dimensiuni, 
având un stoc de capital uman şi de cunoştinţe comparabil cu cel al ţărilor 
dezvoltate, legea lui Say nu a funcţionat, astfel că oferta de forţa de muncă 
înalt calificată nu a creat o cerere pe măsură. Ţările cunoscute astăzi ca “nou 
industrializate” s-au confruntat cu o accentuată migraţie a “creierelor” şi un şo-
maj imprevizibil până ce au fost adoptate politici industriale care să creeze 
capacităţile de producţie în care tinerii licenţiaţi să se integreze. Pack (1994) 
subliniază faptul că există interacţiuni între diferiţi factori care afectează 

                                                           
1
 Porter (1990) consideră însă că prezenţa unei populaţii relativ educate (estimată 
de obicei prin rata de încadrare în învăţământul secundar) nu este suficientă 
pentru a asigura unei ţări o direcţie de dezvoltare. Competitivitatea şi deci nivelul 
de dezvoltare depind de existenţa unor specialişti în domenii foarte specifice, şi 
nu de existenţa unei populaţii cu o pregătire medie. 
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creşterea. Astfel, un randament mare al capitalului uman nu este posibil fără 
un transfer substanţial de tehnologie. Ar fi deci necesar să existe un pachet de 
politici economice care să încurajeze atât investiţiile locale în capital fizic şi 
uman, cât şi adoptarea de tehnologii mai avansate care să pună în valoare 
resursele existente.  

De aici putem deduce o a doua poziţie, corespunzătoare unei politici 
industriale sectoriale, care pledează pentru adoptarea unei politici de 
promovare directă a activităţilor benefice din punctul de vedere al creşterii 
economice, în ideea stimulării indirecte a acumulării de capital uman şi de 
cunoştinţe. Grossman şi Helpman (1994) consideră că o ţară mai puţin 
dezvoltată ar putea cunoaşte o creştere mai rapidă pe termen lung dacă ar 
avea o perioadă de recuperare a decalajelor înainte de a se expune competiţiei 
internaţionale. În special în cazul activităţilor care cunosc în timp câştiguri 
crescânde de productivitate datorită efectelor de “învăţare din practică”, 
liberalizarea comerţului are ca efect consolidarea modelului (“pattern) iniţial de 
specializare, astfel că este foarte dificilă o reconversie a structurii. O ţară 
trebuie să-şi creeze un avantaj în respectivele industrii, care apoi să fie po-
tenţat de adoptarea unui regim liber de schimb. 

“Politicile de intervenţie directă a statului, chiar dacă sunt de natură 
promoţională, şi nu de natură protecţionistă, au fost criticate din mai multe 
puncte de vedere. În primul rând, este teama de distorsiunile pe care o 
intervenţie sectorială a statului le-ar putea provoca, argumentându-se că o 
astfel de acţiune nu poate fi mai corectă decât cea a pieţelor, chiar în cazul 
existenţei unor imperfecţiuni. Sunt arătate în acest sens greşelile pe care gu-
vernul japonez le-a făcut în urmărirea obiectivelor sale industriale. Peter 
Drucker (1994) susţine chiar că întreprinderile japoneze cele mai notabile au 
reuşit în pofida opţiunilor guvernamentale, dar nu creditează cu această reuşită 
virtuţile liberului schimb clasic. J.Stiglitz (1996) consideră, dimpotrivă, că 
aceste greşeli au fost puţine, ceea ce dovedeşte abilitatea guvernului. Nu a 
existat o obligativitate a urmării indicaţiilor guvernamentale. Mai mult, acţiunea 
guvernului nu a fost îndreptată în direcţia alegerii câştigătorilor (“picking 
winners”), aşa cum s-a susţinut, ci a unei strategii câştigătoare, şi anume 
susţinerea industriilor orientate spre export, băncile având libertatea de a 
decide ce firme sau proiecte în cadrul unei industrii vor finanţa. În sfârşit, acţiu-
nea guvernului a fost justificată de necesitatea corectării imperfecţiunilor pieţei, 
încurajând dezvoltarea tehnologiei şi a calificării forţei de muncă. De 
asemenea, Stiglitz şi Uy (1996) resping ideea că aceste politici sunt lipsite de 
fond, dat fiind volumul redus al creditelor acordate, apreciind că aceste credite 
au efecte mai substanţiale decât suma alocată, prin semnalul pozitiv pe care îl 
transmit cu privire la firma respectivă, împărţirea riscului etc. 

Romer (1992) arată că intervenţia statului în sprijinul educaţiei şi 
cercetării nu poate fi decât binevenită, dacă facem abstracţie de raţiunile care 
ţin de teoria politicii. Însă, în contabilizarea costurilor asociate unei politici 
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intervenţioniste, trebuie luate în considerare şi pierderile de resurse asociate 
cu activităţile de lobby şi rent-seeking ale agenţilor economici (“directly 

unproductive profit-seeking, DUP activities”)
1
. Această problemă se pune cu 

precădere în situaţiile în care activităţile de lobby din partea agenţilor 
economici sunt foarte puternice şi statul este slab, o situaţie care este foarte 
des întâlnită, şi nu numai în ţările în curs de dezvoltare. 

Grossman şi Helpman (1991) consideră că pierderile de eficienţă 
asociate unor politici protecţioniste sunt un puternic argument împotriva 
strategiilor autarhice, în special în cazul ţărilor de mici dimensiuni şi cu 
posibilităţi reduse de susţinere a unei activităţi de cercetare de nivel mondial. 
Acestea ar înregistra câştiguri în planul bunăstării care ar compensa o 
reducere a ratei de creştere economică pe termen lung. La aceasta, se poate 
adăuga şi efectul nefast pe care îl are izolarea de economia internaţională, cu 
consecinţe în planul eficienţei şi al transferului de tehnologie. 

Mai mult, ideea ierarhizării activităţilor nu mai este acceptată, 
argumentându-se că orice activitate este susceptibilă de inovare tehnologică şi 
câştiguri de productivitate. Porter (1990) consideră că nu este justificată o 
asemenea ierarhizare a bunurilor şi nu există deci “industrii strategice”. 
Tehnologiile aplicabile pe scară largă au eliminat divizările în industrii “high-
tech” şi industrii “low-tech” . Afirmaţiile sale sunt susţinute prin studii de caz 
efectuate atât în ţări dezvoltate, cât şi în ţări în curs de dezvoltare.  

Avantajele se regăsesc la nivelul firmelor şi, în interiorul aceleiaşi 
industrii, există firme care folosesc niveluri diferite ale tehnologiei. Dezvoltarea 
unei ţări depinde de capacitatea firmelor sale de a concura cu succes în acele 
segmente înalt productive ale pieţei. La rândul lor, performanţele firmelor sunt 
determinate de caracteristicile mediului economic intern care este un com-
positum de patru factori interdependenţi: dotarea ce factori, caracteristicile 
cererii interne, legăturile dintre ramuri şi existenţa unei concurenţe puternice pe 
plan intern. Statul poate acţiona în toate aceste patru direcţii pentru crearea 
condiţiilor care să potenţeze avantajul competitiv, cu condiţia menţinerii 
concurenţei ca factor de presiune în direcţia inovării.  

                                                           
1
 Jagdish Bhagwati, “Protectionism”, MIT Press, 1988. 



3. ROLUL COMERŢULUI EXTERIOR ÎN CREŞTEREA 
ECONOMICĂ A ROMÂNIEI 

 

După cum am arătat în primul capitol, liberalizarea comerţului poate 
genera atât efecte statice, de îmbunătăţire a productivităţii unui set de resurse 
disponibile la un moment dat, prin realocarea acestora către activităţile mai 
productive, cât şi efecte dinamice, de facilitare a inovaţiei sau transferului de 
tehnologie, având drept rezultat o creştere a productivităţii tuturor resurselor e-
xistente. Aceste din urmă efecte sunt determinante pentru creşterea 
economică pe termen lung. 

Dar această ajustare structurală, prin care se realocă resursele, nu se 
realizează exclusiv prin mecanismele pieţei. În mare parte, realocarea se 
desfăşoară potrivit unor programe de restructurare care au în vedere, pe lângă 
criteriul eficienţei, şi considerente de ordin social sau alte criterii extraeco-
nomice. Restructurarea este generatoare de şomaj şi factorul de decizie trebu-
ie să stabilească de aşa natură viteza acesteia încât forţa de muncă 
disponibilizată să poată fi absorbită în alte activităţi, fără a dăuna în mod 
excesiv eficienţei.  

În România, restructurarea “involuntară şi conjuncturală” a început sub 
influenţa pieţei internaţionale, urmare a liberalizării regimului de comerţ exterior 
şi a dezintegrării CAER. Lipsa de competitivitate, datorată unui consum 
industrial de energie mult peste standardele internaţionale, a determinat 
reducerea, în perioada 1990-1993, cu mai mult de 50% a producţiei în ramurile 
energofage, cu ponderi majore în export. Efectele acestei restructurări s-au 
arătat mai ales în modificarea structurii importurilor, de la o pondere mare a 
materiilor prime, la creşterea ponderii importurilor de bunuri intermediare 
necesare modernizării tehnologice (V.Cojanu, 1997, p.94-5). 

Restructurarea nu a continuat însă cu aceeaşi intensitate. Gestionarea 
de către stat a procesului de eliminare a întreprinderilor ineficiente şi a celor 
generatoare de pierderi suportă anumite constrângeri date, pe de o parte, de 
costurile sociale pe care le presupune, iar pe de altă parte, de existenţa 
diferitelor distorsiuni la nivel microeconomic, cum ar fi volumul considerabil al 
datoriilor interîntreprinderi, care, după unele estimări, s-ar ridica la aproximativ 
70.000 miliarde lei (A.Vasilescu, 1998), care face ca să nu fie posibilă simpla 
aplicare a legii falimentului, care reglementează ieşirea de pe piaţă. De 
asemenea, resorbirea şomajului necesită timp pentru dezvoltarea de activităţi 
care să preia forţa de muncă excedentară sau pentru recalificarea acesteia, în 
cazul şomajului structural. Rezolvarea acestor probleme trebuie optimizată 
funcţie de timp. Restructurarea nu poate întârzia foarte mult fără să agraveze 
intolerabil dezechilibrele macroeconomice. Pierderile de resurse se regăsesc 
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fie în agravarea dezechilibrului intern prin inflaţie, fie în adâncirea dezechi-
librului extern, reflectat în deficitul contului curent (I.Şerbănescu,1998).  

Persistenţa acestor distorsiuni afectează grav activitatea tuturor între-
prinderilor din economie, dar mai ales a întreprinderilor private şi a firmelor de 
dimensiuni reduse din sectorul de stat, asupra cărora se răsfrânge în mod 
disproporţionat povara contracţiei cererii agregate şi a arieratelor nete, ca 
urmare a faptului că activează în medii mai concurenţiale şi că se confruntă cu 
constrângeri bugetare ferme (C.Popa, 1997).  

Opţiunea slabă pentru restructurare şi întârzierea acesteia, care se 
manifestă prin persistenţa constrângerilor bugetare laxe, au făcut să se 
perpetueze un comportament deviant al firmelor, în speţă marile întreprinderi 
de stat, care acţionează în direcţia maximizării utilităţii insider-ilor (reprezentaţi 
atât de managementul firmei, cât şi de salariaţi). Pentru realizarea acestui 
obiectiv final, firma este interesată în maximizarea fluxului de lichidităţi de care 
dispune, şi nu de maximizarea profitului, comportament considerat normal într-
o economie de piaţă. Urmărirea acestui obiectiv pe termen scurt este însă 
incompatibilă cu exigenţele supravieţuirii firmei, care ar trebui să impună, în 
mod normal, o modificare a comportamentului acesteia, pe termen lung. În 
funcţie însă de o serie de factori, cum ar fi: dimensiunea, gradul de dominaţie 
pe piaţă, ca şi externalităţile negative pe care le poate genera reducerea 
activităţii sale, corelate pozitiv şi cu gradul de relaxare a constrângerilor 
bugetare, firma se bucură de o anumită imunitate. Aceasta îi permite evitarea 
ajustărilor reale, care prezintă o dezutilitate considerabilă pe termen scurt, şi 
preferinţa, raţională, în condiţile date, pentru ajustările nominale (creşterea 
preţurilor) care îi permite compensarea ineficienţei (C.Popa, 1997). 

Acelaşi comportament deviant, care are ca efect lipsa oricăror câştiguri 
de eficienţă, se manifestă şi în activitatea de export. Urmărirea obţinerii de 
lichidităţi reale, în condiţiile în care mediul intern este caracterizat prin 
indisciplină financiară, determină o creştere a exporturilor, chiar în condiţiile 
obţinerii unor profituri mai mici pe hârtie. Se poate spune despre asemenea ex-
porturi că sunt “exporturi de supravieţuire” (Ana Bal, 1996). Atunci când 
“economia exportă la orice cost (…), efectul unei orientări către export ar fi 
creşterea dificultăţilor financiare din cauza înrăutăţirii bilanţurilor, ceea ar 
determina o sporire a volumului arieratelor mai târziu, deşi situaţia lichidităţilor 
unor firme se îmbunătăţeşte” (Dăianu, 1996)

1
.  

Situaţia expusă anterior ne îndreptăţeşte să concluzionăm cu privire la 
absenţa unei influenţe pozitive a comerţului exterior asupra creşterii 
economice. S-ar putea deci considera că stabilizarea economiei şi 
restructurarea acesteia sunt o precondiţie pentru manifestarea unor efecte 
pozitive ale comerţului exterior asupra creşterii economice.  

                                                           
1
 Dăianu, Daniel, Oeconomica, nr. 2, 1996. 
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Într-o ţară ca România, marcată încă de puternice dezechilibre econo-
mice, comerţul exterior este gândit (pe termen scurt), în special, în legătură cu 
atenuarea acestor dezechilibre. Compensarea deficitului comercial, în condiţiile 
intrărilor reduse de capital străin, se realizează, pe termen scurt, prin 
contractarea de împrumuturi externe, a căror rambursare presupune existenţa 
în viitor de excedente. Mai mult, “creşterea puternică a deficitului balanţei 
comerciale este îngrijorătoare în măsura în care România se bazează pe 
finanţarea externă compensatorie de la organizaţiile multilaterale. Însuficienţe 
relativ mici de adaptare a fluxurilor externe pot atrage pierderi de resurse 
valutare şi de aici, crize de încredere” (Dăianu, 1996)

1
. 

Pe termen scurt, echilibrarea balanţei comerciale se realizează prin 
măsuri care privesc cursul de schimb şi care trebuie să fie corelate cu celelalte 
obiective ale politicii monetare. În acest context, trebuie apreciată măsura în 
care exportul şi importul vor răspunde la modificările cursului de schimb (cât 
este de mare elasticitatea faţă de preţ a cererii externe pentru produsele ex-
portate de România şi cât este de mare elasticitatea faţă de preţ a cererii 
interne pentru produsele importate). Atunci când elasticitatea cererii interne 
pentru produsele importate este scăzută, în cazul în care economia este 
puternic dependentă de importuri (produsele importate constituie inputuri 
indispensabile în producţie sau au o pondere foarte mare), deprecierea 
monedei naţionale are ca efect scumpirea importurilor, fără a determina o scă-
dere a cererii pentru acestea şi, de aici, creşterea preţurilor interne (a inflaţiei). 
Măsura poate determina şi o creştere a preţurilor în lei a produselor exportate 
dacă producţia pentru export are un conţinut ridicat de materii prime şi bunuri 
intermediare importate, ceea ce determină o şi mai accentuată deteriorare a 
raportului de schimb (G.Zaman, 1997). Pe de altă parte, menţinerea sau chiar 
aprecierea cursului de schimb pot deveni o măsură de subvenţionare a 
importurilor, deteriorând şi mai mult dezechilibrul extern. 

I.Şerbănescu (1998) apreciază că, începând din 1991, inflaţia internă şi 
deficitul contului curent au fost tot timpul în contrasens, încercările de a le 
reduce simultan, prin programe de stabilizare, eşuând, dat fiind că fiecare 
dintre acestea reprezintă supape pentru pierderile din sectorul de stat 
neperformant al economiei, pierderi care sunt plătite de populaţie imediat, în 
cazul inflaţiei, sau mai târziu, în cazul îndatorării externe. Singura soluţie 
pentru remedierea ambelor dezechilibre este restructurarea economiei pentru 
oprirea acestor pierderi, chiar dacă aceasta va însemna o creştere a şomajului. 

Balanţa externă corespunde în plan intern balanţei economii-investiţii şi 
balanţei între veniturile şi cheltuielile guvernamentale, ceea ce înseamnă că 
nici o ţară nu poate consuma, dar nici investi peste propriile puteri, fără a 
afecta propriul echilibru extern, pe un termen mai îndelungat. Politica 
comercială, limitarea importurilor sau promovarea exporturilor nu au efecte 

                                                           
1
 Dăianu, Daniel, Oeconomica, nr.2, 1996. 
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decât asupra volumului schimburilor, şi nu asupra balanţei comerciale. Orice 
încercare de limitare a importurilor pentru echilibrarea schimburilor externe 
determină, conform teoriei echilibrului general, o scădere corespunzătoare a 
exporturilor, prin realocarea resurselor din ramurile exportatoare către ramurile 
care substituie importurile. Deci, pentru echilibrarea balanţei comerciale, 
singura soluţie pe termen lung este menţinerea echilibrului intern între produc-
ţie şi consum, între economii şi investiţii.  

Chiar dacă, pe termen scurt, limitarea importurilor poate acţiona în 
direcţia echilibrării balanţei comerciale, constituind, în acelaşi timp, o sursă de 
venituri suplimentare pentru bugetul de stat, aceasta nu este o soluţie 
acceptabilă. În primul rând, orice restricţionare unilaterală a importurilor este 
supusă anumitor rigori date de angajamentele României în privinţa liberalizării 
comerţului atât în calitatea sa de membru al Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, cât şi în relaţiile sale bilaterale cu anumite ţări sau grupuri de ţări. 
Pe termen lung o atare strategie are toate inconvenientele politicilor autarhice 
discutate anterior. 

Echilibrarea intertemporală a balanţei comerciale presupune existenţa, în 
viitor, a unei creşteri mult mai rapide a exporturilor faţă de importuri. Dar 
creşterea exporturilor se poate realiza mult mai greu şi într-un timp mai 
îndelungat. Aceasta, pentru că o creştere a exportului presupune în mod 
necesar o îmbunătăţire a competitivităţii produselor exportate, lucru care nu 
este previzibil din analiza datelor mediului economic intern. Aceasta ar pre-
supune şi o schimbare în structura comerţului exterior către produse cu un 
grad mai ridicat de prelucrare şi care încorporează factori mai avansaţi. 

Unii autori identifică aici un potenţial conflict, în măsura în care consideră 
că procesul de restructurare, a cărui calitate depinde de gradul în care ritmul 
reconstrucţiei este mai rapid decât cel al asanării economiei, nu se poate 
realiza într-un timp relativ scurt, în regim de liber schimb. De aceea este 
absolut necesar un sprijin selectiv din partea statului pentru modernizarea şi e-
ficientizarea producţiilor viabile şi generarea altora noi (V.Pilat, 1996). 
Acordurile încheiate de România oferă însă posibilităţi reduse pentru astfel de 
măsuri. Un exemplu este chiar Acordul de asociere a României la Uniunea 
Europeană, care stabileşte condiţiile în care guvernul român ar putea să 
adopte măsuri de protecţie a industriilor noi (“infant industries”), precum şi co-
ordonatele temporale şi cantitative ale acestor măsuri. Acestea, ca şi alte 
măsuri care ar putea fi circumscrise unei politici industriale active sunt limitate 
la primii 5 ani de la încheierea Acordului, perioadă care ar putea fi prelungită la 
cererea guvernului român şi cu aprobarea Consiliului de Asociere, dar nu fără 
a afecta credibilitatea şi şansele României de aderare ca membru cu drepturi 
depline la Uniunea Europeană (L. Ciocârlan, 1995). 

Nu poate fi însă sigur că o astfel de politică ar avea într-adevăr 
rezultatele aşteptate, măsurile circumscrise unei politici industriale active fiind 
privite mai degrabă cu scepticism: de la temerile privind încurajarea unor 
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întreprinderi neperformante până la aprecieri privind "lipsa de înclinaţie a 
sistemului nostru politic în a urmări cu tenacitate obiective pe termen lung care 
să armonizeze interesele naţionale şi private" (V.Cojanu, 1997, p.219) sau 
consideraţii cu privire la puţinătatea resurselor, "extrem de disproporţionate 
faţă de nevoile reale", care, în plus, “sunt subiectul presiunii diverselor grupuri 
de interese şi sunt administrate de instituţii fragile, fără capacitate de analiză si 
evaluare, astfel încât eficienţa [unei astfel de politici] ar fi mai mult decât îndo-
ielnică" (M. Negriţoiu, 1995, p.213). 

O analiză a evoluţiei datelor reale care să ne permită detaşarea unei 
concluzii în privinţa relaţiei comerţ exterior-creştere economică nu putea 
surprinde decât efecte care se manifestă pe termen mediu şi scurt, dat fiind 
perioada relativ scurtă corespunzătoare tranziţiei la economia de piaţă. De 
aceea, este greu de distins între eventualele câştiguri dinamice şi câştigurile 
statice de productivitate, de vreme ce şi acestea se manifestă într-o perioadă 
mai lungă de timp. De aceea am optat pentru o analiză strict cantitativă care să 
stabilească existenţa şi direcţia influenţei în relaţia comerţ exterior-creştere 
economică. 

Pentru a analiza perspectivele relaţiei între schimburile externe şi rata de 
creştere pe termen lung a României, am încercat să analizăm, în spiritul noilor 
modele de creştere economică, tendinţele de durată care se manifestă în 
privinţa structurii de comerţ exterior a României. Concluzia este că România nu 
se îndreaptă către un tip de specializare care să favorizeze inovaţia şi 
progresul tehnologic, ceea ce înseamnă că în viitorul apropiat comerţul exterior 
nu va fi de natură să favorizeze o creştere economică de durată. Sigur că 
analiza noastră nu a avut în vedere şi investiţiile străine directe care ar putea 
valorifica resursele umane care dispun de o calificare peste medie.  

3.1. Relaţia comerţ exterior- creştere economică după 1989 

Evoluţia comerţului exterior şi a creşterii economice în perioada 1990-
1997. După 1989, relaţia comerţ exterior-creştere a evoluat în strânsă legătură 
cu transformările instituţionale interne ale comerţului exterior, începând cu 
liberalizarea în 1990 a regimului de comerţ exterior, un prim pas în 
transformarea sistemică a economiei româneşti. O mare importanţă o prezintă 
şi transformările externe, în primul rând, desfiinţarea comerţului pe ruble con-
vertibile cu ţările fostului CAER. Scăderea importantă a producţiei în unele 
ramuri industriale mari consumatoare de energie şi exportatoare poate fi pusă 
direct pe seama acestei raportări la piaţa internaţională. 

Toate cele trei variabile, produsul intern brut, exportul şi importul, au 
înregistrat în primii trei ani un regres considerabil, cu o scădere mai accentuată 
a exportului faţă de celelalte variabile şi cu o involuţie mai puţin accentuată şi o 
redresare mai rapidă a importurilor, mare parte din aceste evoluţii constituind 
în fapt o reacţie la nivelurile artificial stabilite ale importului şi exportului înainte 
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de 1989. “Nevoile reprimate ale populaţiei şi economiei au fost aşa de mari 
încât anul 1990 a marcat cel mai mare deficit al contului curent” (M. Negriţoiu, 
1997, p.150). În general, scăderea considerabilă a exporturilor din primii ani 
după 1989 este pusă pe seama desfiinţării CAER, a creării zonelor de 
embargou şi a creşterii preţurilor la ţiţei şi alte materii prime (M.Negriţoiu, 
p.156). Principala problemă a exporturilor româneşti este însă una de 
producţie, şi anume neadaptarea structurilor industriale la cerinţele pieţei inter-
naţionale (V. Cojanu, p.94). 

Toate cele trei variabile au cunoscut o redresare, începând din anul 
1993, pentru ca, din anul 1996, să cunoască iar o evoluţie regresivă, aşa cum 
se poate observa în figura de mai jos, evoluţii legate în mare parte şi de 
opţiunile diferite de politică economică ale decidenţilor de până în noiembrie 
1996 şi după aceea: 

 
Figura 1. Evoluţia produsului intern brut, a exportului şi importului, pe 

perioada 1990-1997 (indici cu bază fixă 1989) 
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Sursa: Comisia Naţională de Statistică, Anuarul Statistic al României, 1997, Buletin de 

comerţ exterior (indicii exportului şi importului sunt calculaţi după valorile absolute 
ale exportului şi importului, 1989-1997). 
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Creşterea economică a fost însă însoţită de o creştere a importurilor mai 
rapidă decât cea a exporturilor. Acestă înrăutăţire, începând cu 1994, a 
deficitului comercial poate fi un indicator al unei relansări bazate pe cererea 
internă, şi nu pe export. 

Posibilitatea de a diferenţia între mai multe categorii de importuri, impor-
turi de bunuri de consum, maşini şi utilaje, ne-ar fi oferit ocazia de a verifica 
eventuale asocieri între importul de maşini şi utilaje, presupuse a fi purtătoare 
de cunoştinţe avansate, şi creşterea economică, în legătură şi cu puternica de-
terminare a creşterii de către investiţiile în maşini şi utilaje, aşa cum apare în 
unele studii recente (De Long, Summers, 1991). Această ipoteză este cu atât 
mai probabilă cu cât nu a existat un aflux important al investiţiilor străine 
directe. 

Considerăm însă că şi importurile de bunuri de consum au exercitat o 
influenţă pozitivă, ca sursă de informaţii pentru producătorii interni, în spiritul lui 
Hirschman (1958), mai ales într-o ţară ieşită dintr-o îndelungă izolare faţă de 
piaţa internaţională.  

Dată fiind însă varietatea mijloacelor unei posibile influenţe a comerţului 
exterior asupra creşterii economice, analiza noastră va fi una fără suport 
structural, care încearcă să discearnă, în primul rând, direcţia cauzalităţii în 
relaţia comerţ exterior-creştere economică. Pentru testarea legăturilor dintre 
variabile vom folosi testul de cauzalitate Granger în cazul seriilor cronologice 
ale producţiei industriale reale, exportului şi importului. 

 
1. Selecţia datelor 
Pentru testarea cauzalităţii am utilizat serii de date lunare ale producţiei 

industriale reale, exportului şi importului, pentru perioada ianuarie 1993-
septembrie 1998. Utilizarea seriilor lunare este justificată mai ales prin prisma 
dimensionării eşantionului (pentru a satisface rigorile unei estimări econo-
metrice). Această alegere conferă anumite avantaje, date de posibilitatea sur-
prinderii influenţelor care se manifestă pe termen scurt, până la un an de zile, 
dar prezintă un dezavantaj important. Dată fiind absenţa raportării trimestriale/ 
lunare a datelor privind produsul intern brut, PIB, care este expresia creşterii 
economice, am aproximat creşterea PIB real cu creşterea producţiei industriale 
reale, alegere justificată de ponderea sa de aproximativ o treime în cadrul PIB 
şi evoluţia asemănătoare pe perioada analizată, 1993-1998, aşa cum se poate 
observa în figura următoare. 
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Figura 2. Evoluţia comparativă a produsului intern brut real, PIB, şi 
producţiei industriale reale, PROD, pe perioada 1990-1997 (indici anuali 

cu bază fixă - 1990) 

 
Sursa: Comisia Naţională de Statistică, Anuarul Statistic al României, 1997. 

 
Toate cele trei serii de date reprezintă logaritmi ai indicilor cu bază fixă 

ianuarie 1993. În cazul datelor privind producţia industrială reală, am calculat 
indicii cu bază fixă ianuarie 1993 - pe baza indicilor producţiei industriale (faţă 
de luna precedentă), în perioada ian. 1993-sept.1998. Indicii cu bază fixă 
ianuarie 1993 ai exportului şi importului au fost calculaţi pe baza valorilor abso-
lute ale acestora, din perioada ian. 1993-sept.1998, exprimate în milioane 

USD
1
. 
 
2. Selecţia modelului  
Testul de cauzalitate Granger

2
 constă în testarea a două ipoteze sepa-

rate şi discernerea în privinţa existenţei sau nu a cauzalităţii prin judecarea 
rezultatelor ambelor teste. În cazul a două variabile, X şi Y, prima ipoteză 

                                                           
1
 Datele au fost preluate de la Comisia Naţională de Statistică, Buletinul statistic de 
industrie nr.12/1997 şi Buletinul lunar nr.10/1998, pentru datele privind producţia 
industrială, şi Buletin statistic trimestrial nr. 4/1995 şi Buletin lunar nr.10/1998 
pentru datele privind exportul şi importul. 

2
 Clive J.W. Granger,”Investigating Causal Relations by Econometric Models and 
Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 1969, p.424-38. 
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testată este ipoteza nulă potrivit căreia creşterea X nu determină o creştere Y, 
contrar ipotezei alternative, în care Y determină X. Modelul presupune o re-
gresie a Y cu valori întârziate (“lagged values”) ale X şi Y. 

Cea de-a doua ipoteză este ipoteza nulă potrivit căreia creşterea Y nu 
determină creşterea X, opusă alternativei potrivit căreia creşterea Y determină 
o creştere a X. Modelul presupune o regresie a Y cu valori întârziate ale X şi Y.  

Includerea valorilor întârziate, ca variabile dependente, în testul de 
cauzalitate elimină problema omiterii unor variabile semnificative, de vreme ce 
putem aproxima influenţa valorilor întârziate ca reprezentând efectul combinat 
al tuturor variabilelor care au influenţat în perioadele precedente variabila de-
pendentă. 

În general, rezultatele testelor amintite pot genera patru variante posibile: 

 Acceptarea ambelor ipoteze nule, ceea ce înseamnă că nu există o 
legătură cauzală în nici o direcţie, deşi variabilele par să fie corelate; 

 Acceptarea ipotezei nule că X nu determină Y, dar respingerea 
ipotezei nule că Y nu determină X, ceea ce înseamnă că există o 
legătură cauzală unidirecţională dinspre Y către X; 

 Respingerea ipotezei nule că X nu determină Y, dar acceptarea 
ipotezei nule că Y nu determină X, ceea ce înseamnă că există o 
legătură cauzală unidirecţională dinspre X către Y; 

 Respingerea ambelor ipoteze nule, ceea ce înseamnă că există o 
legătură cauzală în ambele direcţii. 

Aşa cum a fost ea concepută de C.J.W. Granger, testarea cauzalităţii 
este posibilă numai în cazul în care estimatorii sunt liniari, seriile de date sunt 
staţionare (nu prezintă trend sau alte componente sistematice) şi permit o 
reprezentare autoregresivă. 

Toate cele trei serii de date au fost logaritmate pentru stabilizarea 
varianţei (abaterea standard). Pentru seriile identificate ca nestaţionare s-au 
calculat diferenţele de ordinul corespunzător pentru stabilizarea mediei. 

Identificarea reprezentării fiecărei serii ca un proces de tip ARMA 
(“autoregressive-moving average process”) s-a făcut pe baza criteriului Akaike AIC 
(“Akaike information criterion”) şi a criteriului Schwartz SBC (“Schwartz Bayesian 
criterion”). Modelele astfel identificate au fost supuse testului Breutsch-Godfrey 
pentru identificarea corelaţiei seriale (autocorelării rezidualelor). 

Pentru seriile ce conţin o componentă de medie mobilă,, MA (“moving 
average”), procesul AR este de ordin infinit. Având în vedere că nu se poate 
realiza testarea cauzalităţii pentru procese autoregresive de ordin infinit, se va lua 
în considerare modelul AR pentru care criteriile de mai sus au o valoare minimă. 

 
3. Aplicare şi rezultate 
Evoluţia lunară a producţiei industriale, exportului şi importului se înscrie 

în tendinţa generală prezentată anterior, în cadrul căreia se înregistrează 
fluctuaţii lunare datorate componentelor sistematice ale seriilor cronologice 



 

 

419 

(sezonalitate) sau unor influenţe aleatoare. Pe primele nouă luni ale anului 
1998, exportul şi producţia industrială au cunoscut o uşoară creştere, în cazul 
producţiei tendinţa negativă fiind inversată de creşterea importantă din luna 
septembrie. Importul a cunoscut creştere fluctuantă, dar sistematică. 

 
Figura 3. Evoluţia lunară şi trendul producţiei industriale reale, a 

exportului şi importului în perioada ianuarie 1993-septembrie 1998 (indici 
cu bază fixă-ianuarie 1993) 

 

 
 
Aşa cum se observă din graficul de mai sus, toate cele trei serii de date 

prezintă tendinţă (trend) care trebuie eliminată înainte de modelarea 
econometrică a seriilor. 

Testul Dickey-Fuller augmentat ADF (“Augmented Dickey-Fuller”) 
confirmă prezenţa unei rădăcini unitare în toate cele trei cazuri (Anexa 1), 
astfel că am calculat diferenţele de ordinul 1 în scopul obţinerii de serii 
staţionare. 
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Figura 4. Seriile lunare staţionarizate ale producţiei industriale reale, 
exportului şi importului 

   

 
 
Modelele candidate ARIMA au fost selectate în funcţie de valorile 

criteriului Schwartz şi ale criteriului informaţional Akaike. Acolo unde criteriile 
AIC şi SC indicau opţiuni diferite, s-a luat în considerare valoarea criteriului 
Schwartz, având în vedere tendinţa criteriului informaţional Akaike de 
supraestimare a ordinului modelului. 

PROD a fost identificat ca un proces de tip ARIMA (24, 1, 36) pentru 
care testul Breutsch-Godfrey LM arată inexistenţa corelaţiei seriale. Seriile 
XPORT şi MPORT au fost identificate ca modele ARIMA (24, 1, 22) respectiv 
ARIMA (36, 1, 28), ambele validate de testul Breutsch-Godfrey. De vreme ce în 
toate modelele identificate există o componentă MA, seriile pot fi reprezentate 
ca procese autoregresive AR de ordin infinit. De vreme ce este imposibil să se 
realizeze un test de cauzalitate pentru AR de ordin infinit, am limitat ordinul AR 
prin selectarea şi utilizarea modelului AR pur pentru care criteriile 
informaţionale amintite au valori minime. 

Având în vedere că toate cele trei serii conţin elemente de medie mobilă, 
avem de-a face cu un proces autoregresiv de ordin infinit. Pentru aplicarea 
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testelor de cauzalitate am luat în considerare, pentru fiecare din cele trei serii, 
modelul autoregresiv pur pentru care criteriile informaţionale amintite au valori 
minime. Pentru PROD acesta este AR (12), iar pentru XPORT şi MPORT 
acestea sunt AR (49), respectiv AR (36). 

Prima ipoteză nulă testată este cea potrivit căreia creşterea XPORT nu 
determină o creştere a PROD, contrar ipotezei alternative, în care XPORT 
determină PROD. Testul F determină respingerea ipotezei nule numai în cazul 
a 2 lag-uri lunare, cu o probabilitate de 94% (Anexa 2). 

Cea de-a doua ipoteză este ipoteza nulă potrivit căreia modificarea 
producţiei nu determină o creştere a exporturilor, opusă alternativei după care 
creşterea exporturilor este determinată de creşterea producţiei. Ipoteza nulă 
este respinsă cu o probabilitate de 95-99% pentru 1-8 lag-uri.  

Ipoteza nulă potrivit căreia importurile nu determină producţia industrială 
este respinsă la un nivel de semnificaţie de 5% pentru 2-6 şi 10-12 lag-uri 
lunare şi la un nivel de semnificaţie de 10% pentru 7-9 lag-uri. Ipoteza nulă 
potrivit căreia PROD nu determină MPORT este respinsă cu o probabilitate de 
peste 97% pentru 1-7 lag-uri lunare. 

Rezultatul cel mai evident este puternica determinare a exportului de 
către evoluţia importurilor, atestată cu o probabilitate de peste 95% pentru 2-14 
lag-uri lunare, ceea ce este concordant cu opiniile privind conţinutul ridicat de 
materii prime şi bunuri intermediare importate al producţiei de export (Zaman, 
1997) şi are o mare importanţă pentru estimarea efectelor modificării cursului 
de schimb. 

Evoluţia exportului determină, la rândul său, evoluţia importurilor pentru 
5-8 lag-uri lunare, la un nivel de semnificaţie de 5%. 

Două concluzii se pot desprinde din această analiză în privinţa relaţiei 
comerţ exterior-creştere economică în România. În primul rând, creşterea 
economică nu a fost una bazată pe export, exportul influenţând nesemnificativ 
creşterea producţiei industriale. Mai degrabă impulsionarea creşterii 
economice a determinat şi o creştere a exporturilor pe perioada analizată. Ex-
plicaţia acestei stări de fapt se poate găsi şi în profitabilitatea redusă a 
exporturilor, în legătură cu evitarea fenomenului arieratelor, dar şi în specificul 
produselor exportate de România, care sunt produse cu un grad redus de 
prelucrare, cu o valoare adăugată scăzută. 

Concluzia cea mai evidentă este dependenţa producţiei industriale de 
creşterea importurilor, fapt care nu ne spune nimic însă despre viabilitatea 
acestei producţii. Dăianu (1996)

1
 apreciază că mare parte din importul nostru 

este în continuare destinată producţiei nerentabile.  

                                                           
1
 Dăianu, Daniel, Oeconomica, nr. 3, 1996. 
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3.2. O analiză a rolului comerţului exterior în creşterea 
economică pe termen lung a României 

Literatura privind noile modele de creştere concluzionează cu privire la 
rolul comerţului internaţional în generarea creşterii economice în funcţie de 
influenţa pe care o exercită acesta asupra progresului tehnic în ţările 
participante la schimburi. Această influenţă depinde, la rândul său, de o serie 
de specificaţii: modul cum este generat şi diseminat progresul tehnic, dar mai 
ales condiţiile specifice fiecărei ţări, condiţii care fac ca aceasta să beneficieze 
mai mult sau mai puţin de pe urma liberalizării schimburilor, condiţii care 
potenţează sau inhibă activitatea de inovare sau capacitatea de adoptare a 
tehnologiilor generate în altă parte. Chiar dacă se are în vedere faptul că ţările 
în dezvoltare, cu dezavantaje comparative importante în activitatea de 
cercetare-dezvoltare, vor cunoaşte o restrângere a activităţii de inovare sub 
impactul liberalizării schimburilor, se consideră însă că adoptarea unui regim 
liber al schimburilor poate genera beneficii importante prin transferul de 
tehnologie, beneficii care depăşesc pierderile asociate cu restrângerea 
activităţii locale de inovare.  

Având în vedere accentul pus de teoriile creşterii endogene pe 
activitatea de inovare şi pe activităţile considerate favorabile acumulării de 
cunoştinţe şi capital uman, ni s-a părut important să analizăm structura 
comerţului exterior al României pentru a vedea unde sunt localizate avantajele 
sale comparative. 

Calcularea indicelui avantajului comparativ revelat
1
 pentru România ne 

arată că avantajele sale comparative se regăsesc în activităţi care folosesc 
intensiv forţa de muncă ieftină, cum sunt industria confecţiilor textile, a 
încălţămintei sau industria mobilei, sau activităţi care necesită inputuri 
considerabile de energie şi resurse primare, de la rafinarea petrolului sau 
prelucrarea sumară a lemnului până la industria materialelor de construcţii, in-
dustria metalurgică şi chimică. Astfel, produsele cu cel mai mare avantaj 
comparativ sunt: lemn simplu prelucrat, îngrăşăminte manufacturate, profile din 
fontă şi oţel, îmbrăcăminte exterioară pentru bărbaţi, mobilă şi părţi de mobilier, 
îmbrăcăminte exterioară pentru femei, animale vii pentru tăiere, ciment şi 
materiale de construcţie, fire de fontă şi oţel, foi şi plăci din fontă şi oţel (Anexa 

                                                           
1
 Indicele folosit are următoarea formă: 
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3). O listă a produselor cu dezavantaje comparative arată deficitul însemnat de 
materii prime. Pe primele trei locuri se regăsesc minereu de fier, cocs şi 
cărbune cocsificabil şi gaz natural şi manufacturat, urmate de maşini pentru 
industria alimentară, ţesături din fibre sintetice, piele brută şi tăbăcită, zahăr, 
pesticide, bumbac (Anexa 4). 

Evoluţia economiei româneşti după 1989 nu poate fi înţeleasă decât în 
legătură cu analiza evoluţiilor care au avut loc în economia de comandă. 
Actuala structură a economiei româneşti este rezultatul unui anume tipar al 
strategiilor de industrializare, de inspiraţie sovietică, care a fost comun multor 
ţări în curs de dezvoltare, cu accent pe aşa-numitele industrii de bază, şi anu-
me industriile grele, chimia şi metalurgia şi, mai târziu, industria constructoare 
de maşini. Alături de acestea s-au mai dezvoltat industriile tradiţionale: 
industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară şi cea textilă. 

Dezvoltarea a fost una de tip extensiv, care a beneficiat de un volum 
relativ mare de resurse. Dat fiind însă caracterul planificat al alocării resurselor, 
preocuparea pentru eficienţa investiţiilor a fost secundară. Principalul motiv îl 
constituie alocarea resurselor conform producţiei brute realizate, în condiţiile în 
care nu exista un control impus de disciplina de piaţă (McKinnon, 1991, p.116). 
Aceasta a făcut ca ţările cu o economie de comandă să înregistreze 
performanţe economice inferioare unor ţări cu rate de economisire şi de 
investire comparabile sau mai reduse. 

România a cunoscut, într-o primă etapă, o rată foarte înaltă a creşterii 
economice, mult peste media înregistrată de ţările OECD sau de ţările 
europene socialiste. Acest lucru a fost posibil şi printr-o pondere ridicată a 
importurilor de maşini şi utilaje necesare noilor industrii. Acestea nu au fost 
însă capabile să genereze o capacitate de cumpărare mai mare pentru 
produse manufacturate, care au înregistrat o scădere continuă ca pondere în 
total importuri, în acelaşi timp necesitând importuri tot mai mari de inputuri de 

bază neprelucrate
1
. Substituirea importurilor s-a realizat apoi pentru un număr 

tot mai mare de produse, dezvoltarea căpătând astfel un caracter extensiv, 
opus ideii de specializare. Ineficienţa sistemului a ieşit la iveală odată cu libera-
lizarea preţurilor şi a regimului de comerţ exterior ce avut loc după 1989. 
Confruntarea economiei româneşti cu preţurile mondiale a pus în lumină exis-
tenţa nu numai a multor întreprinderi ineficiente, dar a multor activităţi produ-
cătoare de valoare adăugată negativă. Sindromul valorii adăugate negative la 
preţurile mondiale s-a datorat unei combinaţii între sistemul de premiere pentru 
depăşirea planului şi menţinerea la un nivel foarte scăzut al preţurilor la 
materiile prime şi energie, ceea ce a încurajat risipa, de unde caracterul 

                                                           
1
 Valentin Cojanu, “Avantajele comparative şi restructurarea economiei româneşti”, 
Oeconomica, nr.3-4, 1994, p.87-92: 

“ În ultimii zece ani, jumătate din ce am importat au fost inputuri de susţinere a unui 
aparat economic neperformant” (p.89). 
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energo-intensiv al PIB în toate ţările cu o economie de comandă. Acelaşi sis-
tem de încurajare a cantităţii, de depăşire a producţiei brute, a fost responsabil 
şi pentru sindromul produsului de proastă calitate care a afectat economiile so-
cialiste, producătorul având interesul de a diminua calitatea produsului dacă 
astfel putea obţine o producţie mai mare (Mc Kinnon, p.153). 

Consideraţiile de mai sus sunt valabile şi în ceea ce priveşte România, 
unii comentatori apreciind că avem încă de-a face cu un “transfer al profitului 
din industria extractivă către industriile prelucrătoare prin preţul redus al 
materiilor prime” (Antonescu şi Fistung, 1997). Acest fenomen a suferit unele 
corecţii prin liberalizarea exportului de fier vechi în 1996 sau, mai recent, în in-
dustria mobilei, prin liberalizarea exportului de lemn. 

Efectele declanşate de procesul de liberalizare a schimburilor comerciale 
au fost accentuate odată cu desfiinţarea comerţului pe ruble convertibile şi a 
CAER, fapt care a determinat o scădere importantă a volumului schimburilor 
pentru produsele comercializate pe această relaţie. Acestea erau, în general, 
produse cu un grad mai ridicat de prelucrare, ceea ce a determinat pe mulţi 
comentatori să acuze “înrăutăţirea” structurii comerţului exterior al României. 
Dacă însă vom lua drept reper evoluţia structurii schimburilor înregistrate 

înainte de 1989 cu ţările dezvoltate
1
 (Anexa 5), evoluţia structurii comerţului 

exterior după 1989 ne apare mai degrabă firească. 
Motivul unui asemenea demers este acela că schimburile cu ţările 

dezvoltate ne pot mai degrabă indica activităţile în care sunt localizate 
avantajele comparative ale României şi deci tendinţele pe termen lung ale 
schimburilor noastre comerciale, spre deosebire de schimburile care se 
desfăşurau în cadrul fostului CAER sau chiar cu unele ţări în curs de 
dezvoltare, care aveau la bază şi motivaţii care nu intrau în sfera economicului. 

                                                           
1
 În condiţiile unei creşteri a ponderii comerţului nostru exterior pe devize conver-
tibile, exportul grupei de “maşini, utilaje şi mijloace de transport” a cunoscut o 
scădere de la 11,1% în 1970 şi 12,6% în 1980 la 8,6% în 1989, la fel ca şi 
“materiile prime pentru mărfuri alimentare” de la 8,6% în 1970 la 5,9% în 1980 şi 
0,7% în 1989 sau “mărfuri alimentare” de la 15,6% în 1970 la 8,3% în 1980 şi 
3,8% în 1989. 

 Singurele grupe care au înregistrat creşteri au fost “combustibili şi materii prime 
minerale” de la 27,2% în 1970 la 39,9% în 1980 şi 48% în 1989, “produse 
chimice şi îngrăşăminte” de la 8,1% în 1970 la 11,3% în 1980 şi 13,1% în 1989 şi 
“mărfuri industriale de larg consum” de la 12,1% în 1970 la 14,1% în 1980 şi 
17,8% în 1989, în general produse cu grad redus de prelucrare. 

 La import, scăderi semnificative a înregistrat grupa de “maşini, utilaje şi mijloace de 
transport” de la 34,7% în 1970 la 12,5% în 1980 şi 4,1% în 1989, şi grupa “materii 
prime pentru mărfuri alimentare” de la 7,7% în 1980 la 0,7% în 1989. Creşteri 
importante s-au înregistrat la grupa “combustibili şi materii prime minerale” de la 
32,1% în 1970 la 60,9% în 1980 şi 77,4% în 1989, pe relaţia devize convertibile, şi 
de la 26,5% în 1980 la 41,4% în 1989 pe relaţia cliring ţări socialiste. 
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Mai mult, produsele acceptate pe pieţele ţărilor dezvoltate prezintă garanţii 
privind îndeplinirea standardelor de calitate, spre deosebire de produsele 
destinate consumului intern sau exportului pe celelalte pieţe (V.Cojanu, 1994). 

Astfel, faţă de perioada anterioară lui 1989, şi-au continuat tendinţa de 
scădere exporturile de “maşini şi aparate, echipamente electrice”, de la 16,4% 
în 1990 la 8,7% în 1997, ca şi exporturile grupei “materiale de transport” de la 
13,3% în 1990 la 5,3% în 1997. O accentuare a tendinţelor amintite se înregis-
trează la grupa “textile şi articole textile”, ca urmare a creşterii activităţii de 
prelucrare în lohn, care exista şi înainte de 1989, dar a fost în mod deosebit 
favorizată de încheierea în 1993 a Acordului de asociere la Uniunea 
Europeană, care prevedea scutirea de taxe vamale pentru producţia în lohn. 
Drept urmare, exportul de confecţii textile a crescut de la 9,9% în 1990 la 23% 
în 1997, concomitent cu o creştere a importului de materii prime textile (în spe-
cial ţesături) de la 2,9% în 1990 la 13,9% în 1997. 

Există însă două mari deosebiri faţă de situaţia anterioară, şi anume: 
inversarea tendinţei în privinţa importului de maşini şi utilaje, care fusese multă 
vreme restricţionat, de la o pondere de 14,3% în 1990 la 23% în 1997, ca şi 
scăderea importantă a ponderii grupei de “produse minerale”, atât la import, de 
la 38,2% în 1990 la 18,9% în 1997, datorită scăderii activităţii industriale, cât şi 
la export, de la 18,1% în 1990 la 6,1% în 1997, ca urmare a diminuării activităţii 
de rafinare a petrolului (Anexa 6). 

Am considerat important pentru caracterizarea structurii comerţului 
exterior locul unde se situează aceste activităţi în privinţa productivităţii cu care 
utilizează resursele (în cazul nostru munca). Pentru aceasta, am calculat 
valoarea adăugată brută pe muncitor (ca aproximare a productivităţii muncii). 
Indicatorul utilizat nu poate da însă rezultate concludente, date fiind distorsiuni-
le existente încă în preţurile relative. În multe din aceste ramuri, o valoare 
adăugată brută pe salariat mare nu înseamnă şi o productivitate a muncii 

ridicată, ci un nivel de salarizare arbitrar mai ridicat
1
. Astfel, între activităţile cu 

o valoare adaugată brută/salariat superioară celei pe total economie regăsim 
activităţile cu putere de monopol pe piaţa românească, cum sunt “producţia, 
transportul şi distribuţia energiei electrice”, “captarea, tratarea şi distribuţia 
apei”, organizate în aşa-numitele regii autonome, avantajate de poziţia lor 
singulară pe piaţă. Acelaşi raţionament este valabil şi pentru activităţile de 
“poştă şi telecomunicaţii”, “administraţie publică şi apărare” etc. Pe de altă 
parte, plasarea pe primul loc a “activităţilor bancare şi financiare şi de 

                                                           
1
 Vezi şi Steliana Perţ, Valentina Vasile, Florin Pavelescu, Luminiţa Chivu, Diana 
Preda, “Distorsiunile pe piaţa muncii”, în “Blocaje în economia de tranziţie a 
României”, FPS, IEN, 1997. 

 “Diferenţele de salarii formate în perioada de tranziţie sunt departe de a acţiona 
ca mecanisme de realocare eficientă a forţei de muncă (…)”. 
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asigurări”, ramura cu nivelul cel mai ridicat de salarizare din economie, este 
concordantă cu situaţia multor ţări cu economie de piaţă. 

În ceea ce priveşte industria prelucrătoare, ramurile care înregistrează o 
valoare adăugată brută pe salariat superioară valorii pentru industria 
prelucrătoare pe ansamblu sunt: “prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui 
şi tratamentul combustibililor nucleari”, “industria tutunului”, “industria alimen-
tară şi a băuturilor”, “echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunica-
ţii”, “aparatură şi instrumente de precizie”, “chimie şi fibre sintetice şi artificiale”, 
”prelucrarea cauciucului”, “metalurgie” etc. (Anexa 7). Activităţile pentru care 
România prezintă avantaje comparative nu se regăsesc între activităţile cu o 
valoare adăugată brută pe salariat mare. 

Multe din aceste din urmă industrii prezintă consumuri intermediare 
foarte mari la 1000 lei valoare adăugată brută, în special industria grea, chimia 
şi metalurgia. Astfel, la 1000 lei valoare adăugată brută în industria meta-
lurgică, consumul intermediar este de 3281, în prelucrarea ţiţeiului - 2882, în 
industria chimică - 2569, faţă de o valoare pe total industrie prelucrătoare de 
1887 (Anexa 8). La aceasta se adaugă efortul valutar necesar, având în 
vedere că o mare parte a materiilor prime pentru respectivele industrii este 
importată. 

Celelalte, “echipamente şi aparate de radio, televiziune şi comunicaţii”, 
“aparatură şi instrumente de precizie”, sunt activităţi intensive în cercetare-
dezvoltare, în care deficitul tehnologic al României este destul de pronunţat, 
chiar dacă există o forţă de muncă înalt calificată ca urmare a unei perioade 
îndelungate de dezvoltare excesivă a învăţământului superior politehnic.  

V.Pilat (1996)
1
 apreciază însă că România ar avea un potenţial de 

dezvoltare a industriilor mecanice, dat de existenţa “capitalului fix de bază şi a 
unei importante tradiţii”. Domeniile în care ar putea excela sunt: construcţia de 
material rulant feroviar, construcţii de nave fluviale şi maritime, construcţii de 
avioane, maşini şi utilaj greu, utilaj petrolifer, rafinării, utilaj chimic şi pentru 
fabricile de ciment, tractoare şi maşini agricole, autovehicule, rulmenţi, motoare 
electrice etc. 

O asemenea caracterizare a structurii nu este însă suficientă. Trebuie să 
mai precizăm că prezenţa României în comerţul internaţional datorează mult 
costurilor reduse ale unor inputuri primare (forţa de muncă necalificată etc.), 
dar are mari deficienţe în privinţa inovaţiei, a asigurării de servicii asociate pro-
dusului etc. În general, este vorba despre produse standardizate, fără o 

                                                           
1
 Specializarea României în aceste industrii este parte a unui proces de “adaptare 
structurală reciprocă” între Uniunea Europeană şi ţările Europei Centrale şi de 
Est, care ar avea loc în special prin transferul şi extinderea de către UE a unor 
producţii ale acesteia către ţările estice, în funcţie de sferele diferite de localizare 
a potenţialităţilor acestora, care să vizeze şi o puternică dezvoltare a capacităţii 
lor de export. 
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identitate proprie. Poziţia României în aceste industrii este însă fragilă, chiar 
dacă există deja o lungă istorie în producerea şi exportul acestor produse. 

Pe pieţele respective, concurenţa ţărilor în curs de dezvoltare, care au, 
de asemenea, costuri foarte reduse cu forţa de muncă, este deosebit de 

puternică, acestea devenind din ce în ce mai competitive începând din ani „70
1
. 

Cu toate acestea, structura exportului României nu a cunoscut schimbări 
majore ca răspuns la această pierdere de competitivitate, în legătură şi cu o 
anumită inerţie a planificării economice. Tradiţia este de cele mai multe ori un 
avantaj dacă nu se transformă în rezistenţă în faţa schimbărilor. Această lipsă 
de flexibilitate este un dezavantaj major în condiţiile în care piaţa internaţională 
determină o continuă şi rapidă modificare a preţurilor relative. ”Industriile noas-
tre trebuie să cunoască o frecvenţă tot mai mare de apariţie şi ieşire din arena 
concurenţei internaţionale, în funcţie de avantajele deţinute la un moment dat, 
dar care se pot transforma foarte repede în dezavantaje pentru economia 
naţională” (V.Cojanu, 1995). 

Această “volatilizare” a avantajelor comparative este un argument 
consistent împotriva adoptării unor politici industriale sectoriale. Restructurarea 
nu este legată doar de o perioadă, mai redusă sau mai îndelungată, de 
tranziţie. Restructurarea este continuă şi ceea ce contează este capacitatea de 
adaptare. 

                                                           
1
 Herman W. Hoen şi Eliza H. van Leeuwen, 1991:  “Ţările CMEA au cunoscut un 
declin de competitivitate în raport cu ţările nou industrializate, începând din anii 
‟70 (...), în special ca urmare a îmbunătăţirii calităţii produselor exportate de 
acestea din urmă”. 



Anexa 1 

Rezultatele testului ADF (augmented Dickey-Fuller) în cazul seriilor 
lunare logaritmate ale producţiei industriale reale PROD, importului 

MPORT şi exportului XPORT, 
în perioada 01.1993-08.1998 

Pentru PROD 

ADF test statistic 0,752208 1% Valoare critică* -2,5978 
  5% Valoare critică -1,9453 
  10% Valoare critică -1,6183 
*Valori critice MacKinnon pentru respingerea ipotezei unei rădăcini unitare. Testul pentru 
nivelul seriei a fost realizat pentru 2 lag-uri lunare, fără includerea trendului sau a constantei. 
 
ADF test statistic -6,772849 1% Valoare critică* -2,5983 
  5% Valoare critică -1,9454 
  10% Valoare critică -1,6184 
*Valori critice MacKinnon pentru respingerea ipotezei unei rădăcini unitare. Testul pentru 
prima diferenţă a fost realizat pentru 2 lag-uri lunare fără includerea trendului sau a 
constantei. 
 

Pentru XPORT 

ADF test statistic -2,072753 1% Valoare critică* -3,5312 
  5% Valoare critică -2,9055 
  10% Valoare critică -2,5899 
*Valori critice MacKinnon pentru respingerea ipotezei unei rădăcini unitare. Testul pentru 
nivelul seriei a fost realizat pentru 2 lag-uri lunare cu includerea constantei. 
 
ADF test statistic -5,810524 1% Valoare critică* -3,5328 
  5% Valoare critică -2,9062 
  10% Valoare critică -2,5903 
*Valori critice MacKinnon pentru respingerea ipotezei unei rădăcini unitare. Testul pentru 
prima diferenţă a fost realizat pentru 2 lag-uri lunare cu includerea constantei. 

 

Pentru MPORT 

ADF test statistic 0,743407 1% Valoare critică* -2,5978 
  5% Valoare critică -1,9453 
  10% Valoare critică -1,6183 
*Valori critice MacKinnon pentru respingerea ipotezei unei rădăcini unitare. Testul pentru 
nivelul seriei a fost realizat pentru 2 lag-uri lunare fără includerea constantei sau a trendului. 
 
ADF test statistic -7,756289 1% Valoare critică* -2,5983 
  5% Valoare critică -1,9454 
  10% Valoare critică -1,6184 
*Valori critice MacKinnon pentru respingerea ipotezei unei rădăcini unitare. Testul a fost 
realizat pentru 2 lag-uri lunare fără includerea constantei sau a trendului. 
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Anexa 2 - Testul de cauzalitate Granger pentru seriile lunare (logaritmate 
şi staţionarizate) ale producţiei industriale reale PROD, exportului XPORT 

şi importului MPORT, pentru perioada 01.1993 - 08.1998 

Număr de lag-uri: 1 Obs. Probabilitatea 
Ipoteza nulă    
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 67 1,31462 0,25583 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  10,6043 0,00181 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 67 0,55029 0,46091 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  8,61222 0,00463 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 67 2,06904 0,15519 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  0,42303 0,51776 

Număr de lag-uri: 2    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 66 2,69557 0,07554 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  7,54940 0,00118 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 66 9,19245 0,00032 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  6,39264 0,00302 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 66 4,23150 0,01901 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  0,16544 0,84790 

Număr de lag-uri: 3    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 65 1,04601 0,37914 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  5,11784 0,00329 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 65 4,97465 0,00386 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  4,81307 0,00463 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 65 2,74048 0,05139 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  2,34798 0,08194 

Număr de lag-uri: 4    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 64 1,12555 0,35398 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  4,10107 0,00558 
- Continuare la Anexa 2 - 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 64 3,88931 0,00748 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  4,29814 0,00426 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 64 3,25147 0,01826 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,23099 0,30842 

Număr de lag-uri: 5    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 63 1,14000 0,35123 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  3,93528 0,00422 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 63 2,89391 0,02226 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  3,58508 0,00735 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 63 4,64112 0,00141 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  3,54159 0,00787 

Număr de lag-uri: 6    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 62 1,06951 0,39356 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  2,77260 0,02117 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 62 2,93811 0,01577 
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DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  2,56665 0,03056 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 62 3,69081 0,00419 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  2,79660 0,02028 

Număr de lag-uri: 7    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 61 0,61066 0,74410 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  2,64995 0,02175 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 61 1,95025 0,08302 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  2,35088 0,03863 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 61 3,35968 0,00562 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  2,38066 0,03649 

Număr de lag-uri: 8    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 60 0,72371 0,66965 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  2,13732 0,05262 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 60 1,98427 0,07165 
- Continuare la Anexa 2 - 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  2,00073 0,06932 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 60 2,89342 0,01136 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  2,32645 0,03586 

Număr de lag-uri: 9    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 59 1,16093 0,34547 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  2,03132 0,06078 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 59 1,84903 0,08901 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  1,67376 0,12777 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 59 2,54094 0,02072 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,90958 0,07845 

Număr de lag-uri: 10    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 58 2,01515 0,05986 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  1,72920 0,11056 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 58 2,38832 0,02664 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  1,49994 0,17849 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 58 2,14431 0,04524 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,67843 0,12309 

Număr de lag-uri: 11    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 57 1,94921 0,06721 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  1,71471 0,11203 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 57 2,08074 0,05034 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  1,14201 0,36151 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 57 2,22374 0,03675 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,64282 0,13076 

Număr de lag-uri: 12    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 56 1,53030 0,16599 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  1,13448 0,36966 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 56 2,16360 0,04163 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  0,94817 0,51496 
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DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 56 2,74138 0,01182 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,38303 0,22599 

Număr de lag-uri: 13    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT nu determină DLOG(PROD) 55 1,21580 0,31944 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  1,36773 0,23546 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 55 1,28181 0,28031 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  0,80561 0,64990 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 55 2,47333 0,02177 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,42810 0,20783 

Număr de lag-uri: 14    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 54 0,98429 0,49536 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  1,06262 0,43171 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 54 1,15561 0,36355 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  0,57878 0,85635 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 54 2,23813 0,03823 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,24633 0,30525 

Număr de lag-uri: 15    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 53 1,16835 0,36106 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  1,00014 0,48788 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 53 0,92273 0,55447 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  0,54270 0,88695 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 53 1,73853 0,11604 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,23316 0,31948 

Număr de lag-uri: 16    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 52 1,20413 0,34599 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  0,84002 0,63427 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 52 0,83586 0,63808 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  0,54321 0,88878 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 52 1,84255 0,10193 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,28104 0,30022 

Număr de lag-uri: 17    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 51 1,66501 0,15708 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  0,67157 0,78818 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 51 0,98061 0,51762 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  0,58234 0,86053 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 51 1,83504 0,11579 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  0,91345 0,57381 

Număr de lag-uri: 18    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 50 1,40362 0,26998 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  0,75257 0,71718 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 50 0,77684 0,69610 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  0,51062 0,90724 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 50 2,08301 0,09109 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,48449 0,23667 
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Număr de lag-uri: 19    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 49 1,22189 0,38413 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  0,69959 0,75900 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 49 1,24030 0,37425 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  0,84550 0,64001 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 49 1,62121 0,21855 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  1,11879 0,44408 

Număr de lag-uri: 20    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 48 1,31816 0,37260 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  0,64754 0,79056 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 48 1,22801 0,41384 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  1,48898 0,30631 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 48 1,51191 0,29847 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  2,08016 0,16276 

Număr de lag-uri: 21    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 47 3,44614 0,11896 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  0,32653 0,96093 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 47 1,92472 0,27770 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  1,94244 0,27438 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 47 3,54312 0,11384 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  3,63464 0,10929 

Număr de lag-uri: 22    
Ipoteza nulă Obs. Probabilitatea 

DLOG(XPORT) nu determină DLOG(PROD) 46 0,82754 0,71647 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(XPORT)  0,42290 0,86163 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(PROD) 46 2,62396 0,45665 
DLOG(PROD) nu determină DLOG(MPORT)  1,38546 0,59529 
DLOG(MPORT) nu determină DLOG(XPORT) 46 1,31649 0,60713 
DLOG(XPORT) nu determină DLOG(MPORT)  146,244 0,06516 
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Anexa 3 - Produse pentru care România  
prezintă avantaje comparative* 

SITC 
3-digit 

  

248 Lemn simplu prelucrat 18,33 

562 Îngrăşăminte manufacturate 10,48 

673 Profile din fontă şi oţel 9,2 

842 Îmbrăcăminte exterioară pentru bărbaţi 7,9 

821 Mobilă şi părţi de mobilier 7,6 

843 Îmbrăcăminte exterioară pentru femei  7,13 

001 Animale pentru tăiere  5,93 

661 Ciment şi materiale de construcţii  5,23 

677 Fire din fontă şi oţel  4,99 

674 Foi, plăci din fontă şi oţel  4,63 

423 Grăsimi vegetale (ulei de floarea-soarelui)  4,15 

334 Produse din rafinarea petrolului  3,80 

665 Articole din sticlă   3,76 

722 Tractoare  3,64 

266 Fibre sintetice  3,45 

666 Produse ceramice  3,11 

684 Aluminiu  2,91 

791 Vehicule pentru calea ferată   2,73 

844 Îmbrăcăminte interioară   2,29 

845 Îmbrăcăminte exterioară tricotată  2,10 

014 Conserve din carne  1,92 

678 Tuburi şi ţevi din fontă şi oţel  1,90 

793 Construcţii navale  1,89 

812 Echipament sanitar şi pentru încălzire  1,79 

697 Articole de menaj din metale comune  1,66 

635 Produse din lemn  1,65 

634 Furnire, placaje  1,50 

011 Carne  1,47 

749 Maşini neelectrice  1,41 

658 Articole textile  1,40 

672 Lingouri de fier şi oţel  1,36 

691 Construcţii metalice  1,18 

716 Aparatura electrică rotativă  1,17 

* Sursa datelor este Handbook of International Trade and Development 1997 (datele privind 
comerţul mondial) şi UN International Trade Statistics Yearbook, clasificarea SITC- nivelul 
3 cifre (pentru datele privind comerţul exterior al României). Atât datele privind comerţul 
mondial, cât şi datele privind comerţul exterior reprezintă o medie a valorilor înregistrate în 
anii 1993-1994. 
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Anexa 4 - Produse cu dezavantaje  
comparative* 

SITC 
3-digit 

  

281 Minereu de fier  -8,54 

322 Cocs şi cărbune cocsificabil  -7,25 

341 Gaz natural şi manufacturat -6,9 

727 Maşini pentru industria alimentară  -6,44 

654 Alte ţesături din fibre sintetice  -6,02 

611 Piei prelucrate  -5,04 

653 Ţesături din fibre sintetice  -4,91 

061 Zahăr  -3,84 

591 Pesticide, dezinfectate  -3,80 

263 Bumbac  -3,62 

351 Energie electrică  -3,53 

721 Maşini agricole (cu excepţia tractoarelor)  -3,40 

652 Ţesături din bumbac  -3 

233 Cauciuc sintetic  -2,85 

847 Accesorii pentru confecţii textile -2,7 

724 Maşini pentru industria textilă şi pielărie  -2,40 

081 Furaje pentru animale  -2,37 

671 Fontă  -2,29 

098 Produse alimentare diverse  -2,24 

073 Ciocolată  -2,17 

783 Mijloace de transport  -2,15 

628 Articole din cauciuc  -1,98 

657 Ţesături speciale  -1,85 

533 Coloranţi, vopseluri  -1,84 

044 Orz  -1,84 

662 Materiale de construcţie refractare  -1,83 

232 Cauciuc natural  -1,79 

211 Piei neprelucrate  -1,79 

122 Tutun manufacturat  -1,79 

554 Săpun, detergenţi  -1,78 

287 Minereuri din metale comune -1,6 

741 Echipament de încălzire, răcire  -1,59 

744 Echipament mecanic  -1,50 

774 Aparatură medicală   -1,44 

071 Cafea şi înlocuitori  -1,44 

728 Alte maşini pentru industrii speciale   -1,33 

222 Seminţe oleaginoase  -1,18 

764 Echipament pentru telecomunicaţii  -1,16 

* Aceeaşi sursă ca la Anexa 3. 
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Anexa 5 - Structura comerţului exterior al României  
pe anii 1970, 1980, 1989 (în% din total, pe cele două relaţii: 

C.T.S. şi D.C.)* 

Grupe de mărfuri: 
export şi import 

  1970 1980 1989 

1.Maşini, utilaje şi mijloace de transport Total C.T.S. 
D.C. 

38,2 
23,7 

49,2 
12,6 

48,1 
 7,0 

Export C.T.S. 
D.C. 

31,1 
11,1 

46,6 
12,6 

56,7 
 8,6 

Import C.T.S. 
D.C. 

45,2 
34,7 

51,8 
12,5 

40,4 
 4,1 

2. Combustibili, materii prime minerale, 
materiale 

Total C.T.S. 
D.C. 

24,7 
29,8 

18,7 
51,5 

26,8 
58,8 

Export C.T.S. 
D.C. 

19,1 
27,2 

11,0 
39,9 

11,0 
48,0 

Import C.T.S. 
D.C. 

30,4 
32,1 

26,5 
60,9 

41,4 
77,4 

3. Produse chimice, îngrăşăminte, 
cauciuc 

Total C.T.S. 
D.C. 

 5,0 
 8,5 

 5,7 
 9,0 

 4,7 
10,7 

Export C.T.S. 
D.C. 

 6,5 
 8,8 

 7,0 
11,3 

 4,8 
13,1 

Import C.T.S. 
D.C. 

 3,5 
 8,8 

 4,5 
 7,3 

 4,7 
 6,7 

4. Materiale de construcţii şi accesorii Total C.T.S. 
D.C. 

 2,5 
 1,6 

 1,3 
 1,8 

 1,5 
 1,7 

Export C.T.S. 
D.C. 

 3,5 
 1,8 

 1,5 
 2,6 

 2,0 
 2,1 

Import C.T.S. 
D.C. 

 1,6 
 1,6 

 1,0 
 1,1 

 0,8 
 1,0 

5.Materii prime nealimentare şi produse 
prelucrate 

Total C.T.S. 
D.C. 

 6,4 
14,8 

 3,7 
 6,0 

 3,2 
 6,2 

Export C.T.S. 
D.C. 

 6,1 
15,5 

 4,1 
 5,2 

 1,7 
 5,9 

Import C.T.S. 
D.C. 

 6,5 
14,1 

 3,4 
 6,7 

 4,5 
 6,8 

6. Animale vii (în afară de cele pentru 
tăiere) 

Total C.T.S. 
D.C. 

 x 
 0,2 

 0,1 
 0,1 

x 
x 

Export C.T.S. 
D.C. 

- 
x 

x 
 0,1 

- 
x 

Import C.T.S. 
D.C. 

x 
 0,3 

 0,1 
x 

x 
x 

7. Materii prime pentru mărfuri alimentare Total C.T.S. 
D.C. 

 1,0 
 6,2 

 1,2 
 6,9 

 1,4 
 0,7 

Export C.T.S. 
D.C. 

 1,4 
 8,6 

 1,0 
 5,9 

 0,3 
 0,7 

Import C.T.S. 
D.C. 

 0,6 
 4,1 

 1,4 
 7,7 

 2,4 
 0,7 
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Grupe de mărfuri: 
export şi import 

  1970 1980 1989 

8. Mărfuri alimentare Total C.T.S. 
D.C. 

 8,9 
 8,0 

 6,1 
 5,4 

 2,8 
 3,3 

Export C.T.S. 
D.C. 

 9,4 
15,6 

 8,8 
 8,3 

 4,9 
 3,8 

Import C.T.S. 
D.C. 

 4,5 
 1,4 

 3,3 
 3,1 

 1,0 
 2,2 

9. Mărfuri industriale de larg consum Total C.T.S. 
D.C. 

15,3 
 7,2 

14,0 
 6,7 

11,5 
11,7 

Export C.T.S. 
D.C. 

22,9 
12,1 

20,0 
14,1 

18,0 
17,8 

Import C.T.S. 
D.C. 

 7,7 
 2,9 

 8,0 
 0,7 

 5,0 
 1,1 

*Datele sunt preluate de la Comisia Naţionala de Statistică, “România în cifre”, 1990, p.34-
36, după Nicolae Sută, “Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane”, Ed. ALL, 
1995, p.324-326. 

 
 
Anexa 6 - Evoluţia comerţului exterior al României pe secţiuni 

şi capitole conform sistemului armonizat, în perioada 
1990-1997 (% din exportul/importul total)* 

Grupe de mărfuri 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Export total 
Import total 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

I. Animale şi produse vii 0,4 
3,8 

3,5 
0,4 

4,3 
1,3 

3,3 
1 

3,5 
1,4 

2,1 
1,2 

1,9 
0,6 

2,4 
0,6 

II. Produse vegetale 0,65 
4,6 

1,6 
6,4 

1,15 
6,8 

1,2 
7,3 

1 
1,9 

2,6 
1,5 

4,6 
1,5 

1,9 
1,5 

III. Grăsimi şi uleiuri 
vegetale 

 
0,5 

0,1 
0,2 

0,2 
0,6 

1,3 
0,6 

0,6 
- 

1 
- 

0,8 
- 

1,5 
3,8 

IV. Produse alimentare, 
băuturi, tutun  

0,3 
4,2 

0,8 
6,2 

1,1 
7 

0,9 
6,1 

1,1 
5,5 

0,9 
5,6 

1,3 
5,3 

1,2 
5,1 

V. Produse minerale 19,7 
42 

14,5 
45 

9,6 
32,4 

11,7 
28,7 

11,6 
26,8 

9,4 
24,1 

8,5 
23,5 

7,6 
21,3 

VI. Produse ale industriei 
chimice 

5,2 
7,1 

6,7 
7 

9,6 
6,6 

7 
7,8 

7,9 
7,8 

9,1 
9 

8,5 
8,6 

6,6 
8,3 

VII. Materiale plastice 1,8 
1 

1,2 
1,3 

1,9 
2,9 

1,7 
3,1 

2,3 
3,2 

2,5 
3,8 

2,4 
3,9 

2,2 
3,9 

VIII. Piei crude, tăbăcite 0,6 
1 

0,6 
0,3 

0,6 
1,2 

0,7 
1,7 

 
2 

 
2 

 0,8 
2,5 

IX. Produse din lemn 3,1 
0,8 

2,7 
0,6 

3,5 
0,5 

3,6 
0,4 

3,6 
- 

3,2 
- 

3,6 
- 

4 
0,5 

X. Hârtie, carton 0,6 
0,5 

0,5 
0,6 

0,4 
1,4 

0,4 
1,5 

... 
1,9 

... 
2,3 

... 0,7 
2,3 

XI. Materii textile şi 
articole din acestea 

9,9 
2,9 

9,54 
4,2 

10,4 
9 

16 
10,1 

18,8 
11,4 

19,8 
11,8 

21,4 
11,9 

23 
13,9 
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Grupe de mărfuri 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

XII. Încălţăminte 2,2 
0,2 

9,5 
0,7 

1,7 
0,7 

3,3 
0,7 

5 
0,9 

5,4 
1 

6,2 
1,1 

6,4 
1,4 

XIII. Articole din piatră, 
ciment, sticlă, ceramică 

1,3 
1,2 

1,7 
1,3 

2 
0,9 

2 
1 

1,8 
... 

1,9 
... 

1,8 
... 

1,8 
1,3 

XV. Metale comune şi 
articole din metale 

16,4 
5,7 

14,9 
4,2 

16,9 
4,3 

19,6 
4,3 

17,3 
5 

18,1 
5,4 

15,7 
6,2 

18,5 
6 

XVI. Maşini, aparate şi 
echipa-mente electrice 

16,4 
14,3 

16,2 
14,5 

11,6 
14,6 

9 
17,6 

8,4 
20,4 

8,3 
20,5 

8,3 
22 

8,7 
23 

XVII. Materiale de 
transport 

13,3 
6,9 

11,5 
2,4 

10,8 
4,7 

8,3 
4,3 

6,4 
4,7 

5,4 
3,9 

5,4 
3,6 

5,3 
3,4 

XX. Mărfuri diverse 7,1 
0,8 

9,5 
0,5 

8,4 
0,8 

8,2 
0,2 

6,6 
0,4 

6,7 
1,8 

6,2 
1,7 

5,6 
1,8 

*Datele sunt calculate după Comisia Naţională de Statistică, Anuarul Statistic al României, 
1996 şi Buletinul statistic lunar, decembrie 1997. 
Pentru anii 1994, 1995, 1996, absenţa datelor este justificată de faptul că valoarea 
schimburilor a fost redusă. 

 
Anexa 7 - Valoarea adăugată brută pe salariat pe ramuri ale economiei 

naţionale* - 1994 (mil.lei) 

Activităţi financiar-bancare şi de asigurări  41,6 

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari 25 

Industria tutunului 18,91 

Industria alimentară şi a băuturilor 14,20 

Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice 14,01 

Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii 13,38 

Administraţie publică şi apărare 13,01 

Extracţia petrolului şi a gazelor naturale 12,02 

Comerţ 8,42 

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie 7,49 

Transporturi 7,37 

Chimie şi fibre sintetice şi artificiale 6,95 

Poştă şi telecomunicaţii 6,84 

Tranzacţii imobiliare 6,63 

Prelucrarea cauciucului şi a materialelor plastice 6,46 

Industria extractivă 6,18 

Construcţii 6,15 

Metalurgie 6,03 

Hoteluri şi restaurante 5,87 

Alte produse din minerale nemetalice (materiale de construcţii, sticlă, ceramică) 5,72 

Prelucrarea lemnului 5,70 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 5,70 

Industria prelucrătoare 5,69 

Construcţii metalice 4,88 

Total economie 4,59 

Edituri  4,58 
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Mijloace de transport 4,39 

Maşini şi aparate electrice 4,09 

Confecţii textile 3,90 

Alte activităţi industriale 3,71 

Extracţia minereurilor metalifere 3,61 

Extracţia cărbunelui 3,59 

Maşini şi echipamente 3,20 

Învăţământ 2,94 

Textile 2,90 

Sănătate şi asistenţă socială 2,86 

Agricultură 2,71 

Silvicultură 2,64 

Pielărie şi încălţăminte 2,48 

Alte mijloace de transport 2,42 

*Datele sunt calculate după Comisia Naţională de Statistică, Anuarul Statistic al României, 
1996. 

 
Anexa 8 - Consumul intermediar la 1000 lei valoare adăugată brută 

pe ramuri ale industriei prelucrătoare -1994* 

Metalurgie 3281 

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari 2882 

Chimie şi fibre sintetice şi artificiale 2569 

Mijloace ale tehnicii de calcul şi echipamente de birou 2336 

Edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi 2250 

Celuloză, hârtie şi carton 2119 

Mijloace de transport rutier 2148 

Alte mijloace de transport 2015 

Industria textilă 1941 

Industria alimentară şi a băuturilor 1938 

Industria prelucrătoare 1887 

Construcţii metalice şi produse din metal 1643 

Maşini electrice 1537 

Prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice 1498 

Maşini şi echipamente 1495 

Încălţăminte 1414 

Alte produse din minerale nemetalice 1319 

Echipamente, aparate de radio, televiziune şi comunicaţii 1258 

Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optică şi ceasornicărie  981 

Prelucrarea lemnului  965 

Confecţii din textile  864 

Industria tutunului  760 

Alte activităţi industriale  657 

*Datele sunt calculate după Comisia Naţională de Statistică, Anuarul Statistic al României, 
1996. 
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INTRODUCERE 

 
Realităţile sociale imediate - continuare şi prelungire a realităţilor anteri-

oare mai apropiate 10 ani) şi mai îndepărtate (50 de ani) - reliefează cu putere 
faptul că nu numai formele vizibile de manifestare ale crizei economice, poli-
tice, morale, ci şi cauzele ei “invizibile” se află precumpănitor în zona psi-
hologicului şi psihosocialului. 

Nu poate scăpa observaţiei că aceleaşi situaţii şi condiţii obiective ge-
nerează consecinţe macrosociale diferite, care se datorează compor-
tamentelor individuale şi colective diferite, mentalităţilor, atitudinilor, stărilor de 
spirit deosebite, capacităţii (sau incapacităţii) conducerii sociale şi politice de a 
adopta decizii corecte, optime şi mai ales de a le aduce la îndeplinire. 

Factorii psihologici şi psihosociali (psihopolitici) şi-au pus amprenta, (au 
determinat chiar), modalitatea concretă de abolire a regimului politic totalitar 
(ceauşist) şi pe întreaga evoluţie a evenimentelor post-revoluţionare până în 
prezent. Faptul că nu a avut loc, ca în ţările vecine, o “revoluţie de catifea”, ci 
una violentă, sângeroasă chiar, faptul că în locul calmării climatului social, 
singurul favorabil trecerii la o reconstrucţie socială, politică, economică şi 
morală s-au declanşat ascuţite conflicte politice, vehemente contestaţii, 
culpabilizări colective, manifestări de stradă cu caracter politic şi revendicativ, 
ciocniri interetnice, dezorganizarea aparatului economic şi suspendarea 
autorităţii organelor de stat - au creat un climat psihosocial total nefavorabil 
unei opere reparatorii şi constructive. 

Forţele politice, apărute în virtutea instaurării pluripartidismului, angajate 
într-o luptă dură (“pe viaţă şi pe moarte”) pentru acapararea puterii n-au ştiut - 
şi n-au învăţat nici populaţia - să folosească libertatea şi democraţia ca instru-
ment de normalizare a întregii vieţi sociale, de înfăptuire a unor schimbări ne-
cesare, justificate în cadrul asigurării continuităţii dezvoltării economice, 
sociale, instituţionale, de promovare a unei minime coeziuni naţionale în 
pofida ciocnirilor dintre forţele politice opuse, concurente. 

Interesele vitale şi pe termen lung ale comunităţii naţionale au fost 
anihilate de interesele imediate ale partidelor şi formaţiunilor politice aflate în 
conflict. Toleranţa democratică a fost respinsă în favoarea intoleranţei nede-
mocratice, distructive. Minimum de ordine şi disciplină socială, de respect a 
legalităţii a fost ostracizat de manifestări anarhice grave, de contestare a legiti-
mităţii şi autorităţii organismelor de conducere statală rezultate chiar din alegeri 
libere. 

Antagonismele s-au instalat - stimulate politic - nu numai între categorii 
sociale, profesionale, dar şi în interiorul lor, precum şi în raporturile inter-
personale de familie, de prietenie, de colegialitate, ceea ce a făcut ca 
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fenomenele de criză să se instaleze în straturile profunde ale societăţii, să se 
perpetueze şi chiar să se agraveze. 

Preocupările şi “grijile” întregii societăţi au fost canalizate, prin interme-
diul mass-media - spre politică, mai exact spre conflictele politice şi ideologice 
şi nu, aşa cum ar fi fost necesar şi normal, spre problemele economice, spre 
conservarea patrimoniului de bunuri şi resurse, menite să menţină şi apoi să 
permită, prin muncă eficientă, creşterea nivelului de trai, evitarea intrării pe 
făgaşul crizei economice acute. 

Mass-media, prima “liberalizată”, extinsă, diversificată a jucat şi joacă un 
rol extrem de mare în “reorganizarea” (şi dezorganizarea) socială, în generarea 
unor fenomene psihosociale nu toate favorabile intrării rapide a României 
post-decembriste pe un făgaş normal de dezvoltare, centrat pe reconstrucţie 
şi restructurare economică, care să menţină sau să controleze producţia, 
productivitatea, preţurile, repartiţia bunurilor, axat pe prezervarea avuţiei 
naţionale, utilizarea forţei de muncă şi valorificarea ei deplină în interes 
general. Nu a fost “acordat” răgazul şi asigurat calmul minim necesar pentru 
delimitări clare şi concrete, pentru o definire cât de cât raţională a căilor de 
urmat, a direcţiei de mers. S-a improvizat masiv sub povara provizoratului. S-a 
contestat vehement fără a se oferi şi alternative valabile. Solidaritatea socială a 
fost abolită. 

Răspunsul la două întrebări reliefează rolul hotărâtor jucat de factorii 
psihologici şi psihosociali în evoluţia (din păcate predominant negativă) a 
societăţii româneşti post-decembriste: 

1. oare nu accentul şi prioritatea factorilor de psihologie individuală şi 
colectivă negativi (prejudecăţi, adversitate, dispreţ, ură, orgolii, 
psihoze artificial create de mass-media, blamări, condamnări nejusti-
ficate, aţâţări, zvonuri etc). au generat “alegerea” alternativei unei 
crize sociale şi nu a prevenirii ei? 

2. de ce oare echilibrul, stabilitatea, calmul, răbdarea, înţelegerea, 
consensul, solidaritatea în chestiuni fundamentale de interes 
major pentru naţiune, respectul reciproc al partenerilor sociali aflaţi 
pe poziţii diferite, limbajul civilizat, argumentele şi nu etichetările sau 
invectivele în dialogul social au fost valori dispreţuite şi respinse? 

E oare posibilă o viaţă socială, economică, politică şi culturală sănă-
toasă, o democraţie a normalităţii în condiţiile în care o bună parte a presei a 
practicat şi practică cu obstinaţie atâţarea, dezvăluirile senzaţionale unele după 
altele, atacurile dure, nedrepte la persoane publice, calomnii, trivialităţi, 
insulte? 

Dacă nu e greu de recunoscut că interesele sunt motivaţia principală a 
tuturor activităţilor şi relaţiilor sociale, atunci se va recunoaşte cu uşurinţă rolul 
determinant al factorilor psihosociali în ansamblul vieţii sociale, deoarece 
interesele sunt fenomene tipic psihosociale cu mecanisme psihologice subia-



 

 

451 

cente. Acelaşi lucru se poate afirma despre mentalităţi, atât de evocate în 
încercările de explicare a dificultăţilor şi ritmurilor tranziţiei. 

Astăzi, în 1998, apare mai clar decât oricând în cei opt ani de “tranziţie” 
că sorgintea crizei economice se află nu atât în zona unor factori obiectivi 
(dezechilibrele structurale din economia naţională, tehnologiile depăşite, 
prăbuşirea pieţelor externe, încălcarea unor legi economice de fier), ci în 
mecanismele şi deciziile politice, condiţionate la rândul lor de mecanisme 
psihologice şi psihosociale. 

Faptele demonstrează că nu se poate ieşi din criza economică dacă 
nu devine dominantă încrederea populaţiei în organismele şi mecanismele 
economiei de piaţă, dacă nu se schimbă imaginea publică despre virtuţile şi 
servituţile acestui tip de economie, prin rezultate pozitive în sfera nivelului de 
trai al populaţiei, prin crearea certitudinii că va avea loc nu înrăutăţirea, ci 
îmbunătăţirea calităţii vieţii majorităţii populaţiei. 

Principala teză a lucrării noastre este că, (având în vedere specificul 
vieţii şi organizării sociale) factorii psihologici şi psihosociali nu numai că 
participă dar chiar determină evenimente şi situaţii. Criza socială totală din 
românia post-decembristă este efect al crizei psihosociale totale, care în loc să 
se resoarbă, se perpetuează şi se adânceşte continuu şi în prezent. Deci, 
crizele multiple în care se află România îşi au obârşia în criza psihologică şi 
psihosocială, îndeosebi în criza de încredere între partenerii sociali, în special 
între cei politici. Numai soluţionarea treptată a acestei crize va face posibilă, 
tot treptat, ieşirea din criza economico-socială şi politică în care se află 
populaţia României din 1989 încoace. 

Această teză este legată de concepţia noastră filosofico-sociologică, 
expusă în lucrări anterioare şi pe care găsim necesar să o sintetizăm în prima 
parte a lucrării. 



PARTEA I - Orizont teoretic 

Motto: 
“Cel mai practic lucru este o teorie bună“ 

R. LINTON 

1. Principalele teze şi idei 

1. Alături de şi împreună cu “datul“ biologic (structura anatomo-fiziolo-
gică a fiinţelor umane) “verigile“ psihologice şi psihosociale constituie “lanţul“ 
vieţii sociale, îi conferă specificitate şi funcţionalitate. Ignorarea şi chiar sub-
aprecierea existenţei obiective şi rolului vital al acestor “verigi“ condamnă la 
eşec fiecare tentativă de explicare (explicaţie) a vieţii sociale şi istoriei umanită-
ţii. 

2. Analog (dar nu identic) stabilităţii structurilor şi funcţiilor biologice, a 
căror reproducere identică asigură perpetuarea şi identitatea tuturor formelor 
vieţii - componentele şi structurile psihologiei umane şi esenţa proceselor 
psihologice şi psihosociale se reproduc constant, sunt invariante care produc o 
diversitate de manifestări având caracter totuşi limitat. În cadre şi sisteme so-
ciale diferite găsim aceleaşi elemente (matrici) ale psihologiei umane şi 
aceleaşi procese şi mecanisme psihosociale. În raportul necesar continuitate-
discontinuitate, primul termen este determinant. Există caracteristici funda-
mentale, universale şi constante ale naturii umane şi ale vieţii sociale care 
explică “modul de a fi şi de a evolua“ al societăţii, al oricărei societăţi. 

3. Analiza, pe termen lung, a “modului de a fi“ şi de a funcţiona al 
societăţilor umane, relevă “reaua alcătuire“ a formei sociale de viaţă, costurile 
enorme ale evoluţiei ei, marcate de sacrificii, suferinţe, războaie, crize şi 
anomalii de tot felul. Stadiul în care se află societatea contemporană, uriaşa 
acumulare de forţe şi fenomene negative, distructive, faptul că - deşi dispune 
de mijloace materiale şi tehnico-ştiinţifice corespunzătoare - nu numai că nu a 
rezolvat probleme vitale ale populaţiei globului, dar a creat şi creează altele şi 
mai grave demonstrează că omenirea în ansamblul ei n-a apucat pe o cale 
optimă de dezvoltare, ci pe una iraţională şi antiumană. Pentru că nu poate fi 
socotită optimă, raţională şi umană calea înarmărilor supranormative, aberan-
te (ajungându-se deja la acumularea unor forţe capabile să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire) calea războaielor distructive şi a permanetizării 
agresiunilor, violenţelor de tot felul, a terorismului şi crimei organizate, calea 
creşterii exponenţiale a criminalităţii, a criminalităţii economice, a 
consumului de droguri şi de mass-media comerciale, axată pe cultul vio-
lenţei, sexualităţii, pornografiei şi pe stimularea consumului iraţional, cu 
deosebire de produse nocive “Omul a fost este şi va fi victima omului... 
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Genocidul a devenit industrie. Moartea s-a industrializat“ (C.Maximilian, 
“Noile frontiere. Introducere în Bioetică“, Ed.PAN, 1995, p.7). 

Deşi este fiinţă înzestrată cu raţiune, inteligenţă şi creativitate, omul 
(omenirea) a comis şi comite excesiv de multe acte iraţionale şi distructive; 
deşi s-a desprins de lumea animală, devenind fiinţă umană, omul (omenirea) a 
comis şi comite excesiv de multe acte şi acţiuni antiumane, violenţe şi 
agresiuni pe care nici cele mai feroce animale nu le pot comite (chiar dacă “ar 
vrea“, ele nefiind echipate instrumental, tehnic şi organizaţional - instituţional). 

4. Sursele obiective şi permanente ale “relei alcătuiri şi relei evoluţii“ a 
societăţii sunt: 

a) caracterul bivalent, contradictoriu al oricărei creaţii şi activităţi social-
umane; orice creează omul poate să-i fie folositor sau dăunător (unul 
şi acelaşi instrument, obiect, procedeu, una şi aceeaşi instituţie 
etc.); 

b) caracterul mijlocit al satisfacerii trebuinţelor umane net diferit de 
caracterul nemijlocit şi limitat al satisfacerii nevoilor vitale şi repro-
ducerii speciilor animale; oamenii nu pot trăi şi reproduce specia fără 
a recurge la mijloace tehnice şi materiale (instrumente, resurse); la 
mijlociri instituţional-organizaţionale, valoric-normative la mijloace 
lingvistic-comunicaţionale simbolice şi la mijlocitori - persoanele 
distribuite în sistemul diviziunii sociale a muncii; 

c) caracterul repetativ al trăsăturilor predominant negative ale 
psihologiei general-umane (individualism şi invidie, sete de câştig şi 
putere, de răzbunare şi dominare, aroganţă, dispreţ, ură ş.a., ş.a.) şi 
ale proceselor psihosociale (credulitate, imitaţie, prejudecăţi, neîncre-
dere, zvonuri, opinie publică, starea de mulţime ş.a., ş.a.); absolut nici 
un efort făcut de religii sau de sistemele educaţionale laice în 
decursul mileniilor n-a izbutit nici să limiteze, nici să dezrădăcineze 
caracteristicile psihologice şi psihosociale negative (alături de cele 
pozitive mereu devansate) ale speciei umane. 

5. Criza psihologică şi psihosocială, în contextul unor factori şi situaţii 
obiective provoacă crize economice, social-politice, de putere, instituţionale, 
având împreună consecinţe asupra calităţii vieţii oamenilor. 

6. Multiplele crize “încrucişate“ şi mereu agravate în care se zbate 
omenirea contemporană sunt, în fond, generate şi menţinute de criza 
psihologică şi psihosocială, în cadrul căreia criza de încredere între partenerii 
sociali, de la nivelul microgrupurilor la nivele naţionale şi internaţionale, joacă 
un rol extrem de mare. 

7. Încredere/neîncredere - categorii psihosociologice 
Deşi se întemeiază şi funcţionează pe baza unor factori şi procese 

psihologice, încrederea/neîncrederea sunt categorii psihosociale, aflate în 
“patrimoniul” conceptual al psihosociologiei. Precizarea este importantă pentru 
însăşi definirea acestor termeni şi nu este generată de vreun deplasat “spirit de 
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proprietate” gnoseologică - epistemologică. Natura încrederii –neîncrederii este 
psihosocială şi nu sociologică pur şi simplu (căci nu se poate considera şi trata 
ca având aceeaşi natură un fapt social, respectiv o categorie prin excelenţă 
sociologică cum este diviziunea socială a muncii, cu un fapt esenţialmente 
psihosocial, cum e încrederea şi neîncrederea). O tratare consecvent 
ştiinţifică, productivă gnoseologic şi praxiologic, a încrederii şi neîncrederii este 
numai aceea care identifică şi recunoaşte aceste fenomene ca fiind 
psihosociale şi nu, în genere, sociale sau strict psihologice (dacă e de înţeles 
absenţa termenului încredere şi neîncredere din dicţionarele de psihologie – de 
exemplu ale lui Paul Popescu–Neveanu sau Norbert Sillamy – ignorarea lor în 
dicţionarele de psihologie socială e regretabilă – de exemplu în Dicţionarul de 
psihologie socială, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1981). 

E semnificativă definirea încrederii oferită de M.Deutch (1962) din 
perspectiva psihologiei sociale în sensul că ea desemnează “alegerea într-o 
interacţiune a unei căi ambigue, care poate duce la rezultate benefice sau 
nu”. Natura psihosocială a încrederii–neîncrederii e indicată şi de caracterizări 
de genul: “o sferă riscantă”, “un mecanism de reducere a complexităţii” 
(Luhmann, 1968) “o decizie în condiţii de incertitudine în raport cu paradigma 
alegerii raţionale” (J.Coleman, 1990). 

Natura psihosocială a conceptelor încredere –neîncredere nu le exclude 
din câmpul sociologiei (şi al tuturor ştiinţelor socio–umane). Ca şi în cazul 
tuturor conceptelor psihologice şi psihosociologice cuplul categorial încredere–
neîncredere este indispensabil în explicarea tuturor tipurilor de acţiuni şi relaţii 
sociale. 

Pentru a evita situaţia de a avea “raporturi fără suporturi”, adică relaţii 
teoretice, conceptuale fără suport în lumea faptelor, este necesar să distingem 
– şi în acelaşi timp să corelăm – diferitele “straturi” (sau grade) ale Realităţii de 
gradul I faţă de Rea-lităţile de gradele II–III–IV, plasate în sfera derivată, 
secundă (nu secundară) a fenomenelor de conştiinţă. Ele reflectă (sau nu) Re-
alităţile de gradul I, externe, iar prin veriga atitudinal – comportamentală devin 
Realităţi de gradul I. 

Între factorii psihologici şi psihosociali care condiţionează calitatea vieţii, 
ca şi între constantele vieţii sociale se înscriu încrederea şi neîncrederea, cu 
un rol de maximă importanţă în absolut toate tipurile de activităţi şi raporturi 
social–umane micro şi macrosociale. 

Analiza rolului factorilor încredere şi neîncredere asupra dinamicii şi 
performanţelor activităţii şi relaţiilor socio–umane se poate constitui într-o temă 
de sine stătătoare

1
. 

                                                           
1
 O dovadă o reprezintă amplul studiu intitulat Încredere şi procese de insti-
tuţionalizare, datorat lui Vladimir Mareş, publicat în Revista de cercetări sociale, 
nr.3/1995, p.27–66, însoţit de o bogată bibliografie pe temă. În afară de o trecere 
în revistă a definiţiilor termenului (“Ce este încrederea?”), autorul îşi desfăşoară 



 

 

455 

Din punct de vedere teoretic binomul încredere - neîncredere poate – şi 
după părerea noastră trebuie – să fie tratat din perspectiva structurilor 
recesive, astfel cum au fost definite şi explicitate de filosoful român Mircea 
Florian în originala sa lucrare Recesivitatea ca structură a lumii

1
. 

Tot din punct de vedere teoretic termenii încredere şi neîncredere trebuie 
analizaţi din perspectiva principiului bivalenţei căruia i se supun orice fapt şi 
produs social. Atât un termen, cât şi celălalt, respectiv ceea ce reflectă ei, pot 
juca – şi joacă efectiv – fie un rol pozitiv, fie negativ. 

Sub raport teoretico–metodologic: 
 considerăm binomul încredere - neîncredere ca o Realitate 

psihologică şi psihosocială de gradul II–III, care se metamorfozează şi 
revine în Realitate de gradul I, influenţând-o semnificativ

2
; 

 relevăm rolul esenţial al limbajului şi comunicării în generarea, 
modificarea, permutarea relaţiilor de încredere şi neîncredere, care 
urmează sau nu traseul experienţei individuale, de grup, colective; 

 evidenţiem rolul important al “jocului” certitudine – incertitudine în 
evoluţia sau involuţia raporturilor dinamice încredere – neîncredere; 

 accentuăm rolul determinativ pe care îl au în toate activităţile şi 
relaţiile sociale trebuinţele şi interesele, în acţiunea de satisfacere a 
lor insinuându-se activ încrederea– neîncrederea; 

 constatăm că paralelismul, devenit frecvent neconcordanţă, decalaj, 
contradicţie, între programe (planuri), aspiraţii, promisiuni, scopuri, 
idealuri şi realizarea lor în practică generează, amplifică neîncrederea 
în instituţii şi organizaţii sociale, în oamenii investiţi cu răspunderi 
(macro) sociale

3
. 

                                                                                                                                                    
analiza pe următoarele teme: “Încredere şi confidenţă”, “Încredere în sisteme”, 
“Încrederea personală”, “Încredere, norme, instituţii”, “Încredere şi capital social”, 
“Procese de instituţionalizare”, “Încredere, instituţionalizare şi tranziţie”. 

1
 Deşi extrem de productive din punct de vedere gnoseologic şi epistemologic, 
implicit metodologic, ideile lui Mircea Florian din cartea Recesivitatea ca structură 
a lumii (2 volume, Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, 1987) sunt din păcate 
ignorate de comunitatea noastră ştiinţifică–filosofică. Autorul defineşte astfel 
recesivitatea (în sens filosofic): “existenţa este structurată de termeni asimetrici 
sau polari, în care unul domină, stă înainte, iar celălalt este recesiv, vine în urmă 
(de la recidere), fără ca prin această poziţie subalternă termenul recesiv să fie 
degradat” (p.42). “Dualitatea recesivă exprimă structura profundă a realităţii, 
structură pe cât de fundamentală pe atât de ignorată în semnificaţia ei universală 
şi principială” (p.84). 

2
 Considerentele noastre despre “gradele realităţii”, cu exemplificări cores-
punzătoare, cititorul le găseşte în cartea noastră Mass-media în tranziţie, 
Bucureşti, Editura Rompres, 1996, p.18. 

3
 Dinamica încredere-neîncredere în instituţii, organizaţii publice a fost evidenţiată 
în cercetările sociologice de către Andrei Novak, publicate sub egida I.C.C.V. 
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 sesizăm incidenţa caracteristicilor fundamentale, univer-sale şi 
constante ale naturii umane şi ale organizării vieţii sociale asupra 
dialecticii încredere – neîncredere, evidenţiind că aceste fenomene 
psihosociale au un caracter peren. 

Binomul încredere – neîncredere este, în perspectiva teoretică elaborată 
de noi în lucrările anterioare

1
, un mijlocitor de natură psihosocială care 

intervine în toate genurile de relaţii şi activităţi umane şi la toate nivelurile 
organizării sociale. Acest binom nu e un mijlocitor oarecare ci unul esenţial, 
determinant în privinţa desfăşurării, favorabile sau nefavorabile, a raporturilor 
interpersonale, intra şi intergrupale, intra şi internaţionale. 

Binomul încredere – neîncredere este: 
a) o rezultantă, un efect al unor date, fapte, evenimente strict obiective 

(din realitatea de gradul I), cât şi al unor informaţii şi comunicări, care 
pot fi corecte sau incorecte, cinstite sau necinstite, de bună sau de 
rea credinţă (Realităţi de gradul II prim şi secund, de gradul III–IV–
V); 

b) o cauză a altor efecte dorite sau nedorite, intenţionate sau 
neintenţionate, care se produc însă în Realitatea de gradul I obiectivă 
şi o modifică într-un sens sau altul. 

O întrebare perfect legitimă: de ce – din pluralitatea factorilor psihosociali 
ce acţionează în societate, care au avut şi au un impact puternic asupra 
mersului tranziţiei – am ales binomul încredere – neîncredere? 

Pentru că nici un alt factor psihosocial nu are o incidenţă, o acţiune mai 
puternică asupra stării, performanţelor societăţii decât aceştia. încrederea 
întemeiază, zideşte, menţine relaţiile sociale în stare de normalitate, de 
funcţionalitate şi de satisfacţie pentru parteneri. În schimb neîncrederea 
ruinează raporturile sociale, conduce la o asemenea blocare şi degradare a 
relaţiilor şi activităţilor micro şi macrosociale, naţionale şi internaţionale, încât 
pot duce la grave conflicte şi chiar la destrămarea sau prăbuşirea unor 
societăţi. La acelaşi rezultat conduce încrederea în cel ce nu merită (înşeală) 
încrederea, respectiv înşelăciunea, infidelitatea, trădarea stipendiată, feno-
mene frecvente azi. 

Demersul nostru este, am spune, de două ori justificat: 1) prin importanţa 
extraordinară în viaţa socială reală, cotidiană şi istorică, a factorilor reprezentaţi 

                                                                                                                                                    

(Evaluarea percepţiei autorităţilor publice sociale - anchetă naţională iuluie-
august 1995; Calitatea activităţii instituţiilor publice şi combaterea corupţiei - 
anchetă efectuată în Bucureşti - iulie 1996). 

1
 Dintre studiile şi cercetările noastre mai importante menţionăm pe cele cuprinse 
în volumul Implicaţiile psihologice şi psihosociale ale limbajului asupra calităţii 
vieţii (I.C.C.V., 215 pag.). De asemenea articolele Calitatea vieţii - o abordare 
psihologică şi Limbaj, comunicare - calitatea vieţii publicate în revista Calitatea 
vieţii nr. 1-2/1992, respectiv nr. 1/1993. 
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de binomul încredere - neîncredere; 2) prin absenţa unei lucrări special 
consacrate subiectului după ştiinţa noastră. în afară de aserţiuni numeroase, 
dar disperate, unele de natură sociologică, altele (majoritatea) de factură etică, 
nu există o cercetare centrată pe acest subiect. 

Procesul tranziţie, în ansamblu Reforma din România şi crizele care o 
marchează nu pot fi înţelese şi evaluate decât în contextul caracteristicilor 
epocii în care trăim. Iată justificarea celui de al doilea capitol al “orizontului 
teoretic“. 

2. Epoca în care trăim 

Privind tabloul lumii în care trăim, în care trăiesc peste 5,5 miliarde de 
oameni, sunt de relevat, odată cu o serie de schimbări fundamentale pozitive 
benefice pentru întreaga umanitate, şi consecinţele nedorite, negative ale 
dezvoltării sociale. Căci, aşa cum scria Ortega y GASSET "Lucrul cel mai 
urgent este să subliniem partea evident funestă a simptomelor actuale... 
Prima condiţie pentru a ameliora situaţia actuală este să ne dăm bine 
seama de enorma ei gravitate" ("Revolta maselor", pag.113). 

Se observă, chiar cu ochiul liber, dar cu atât mai mult se constată prin 
analiza ştiinţifică multidisciplinară că: 

1. Trăim într-o epocă a creşterilor exponenţiale, într-o lume a exceselor 
de tot felul care au condus, sub impactul "raţionalităţii" revoluţiei ştiinţifico-
tehnologice, la o artificializare a vieţii social-umane, la o "denaturalizare" a ei:  

 scientizarea
1
 şi tehnologizarea excesive, subordonate în foarte 

mare măsură scopurilor militare şi înarmărilor (inclusiv atomice, 
chimice, bacteorologice) excesive; 

 informatizarea şi mediatizarea excesive (dependenţa oamenilor de 
imaginile oferite de mass-media şi care substituie, adesea mistifică 
realităţile, iar prin accentul pus pe violenţă şi sex, pe "videoclip şi 
audio senzorial", deculturalizează, desintelectualizează, ignorând 
reflecţia şi valorile spirituale autentice create de umanitate; 

 urbanizarea excesivă, cu aglomerările ei nu numai de populaţie 
economic şi social-cultural stratificată, polarizată, dar şi cu probleme 
sociale dintre cele mai grave (poluare, criminalitate, violenţe, boli, 
stres etc.); 

                                                           
1
 “Marea ştiinţă - scrie Konrad Lorenz - nu este nicidecum ştiinţa despre cele mai 
profunde şi înalte probleme ale planetei noastre, nicidecum ştiinţa despre sufletul 
şi spiritul uman, ci din contră, ea este exclusiv aceea care aduce bani mulţi, sau 
multă energie, sau care conferă multă putere, chiar dacă nu e vorba de cât de 
puterea de a distruge tot ce este frumos şi înălţător“ (volumul “Cele 7 păcate ale 
omenirii civilizate“ - Ed. Humanitas, 1996 pag. 107). 
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 instituţionalizarea excesivă, constând în proliferarea instituţiilor şi 
organizaţiilor de tot felul pe plan naţional, regional şi internaţional, în 
creşterea supranormativă, nonfuncţională a reglementărilor legis-
lative, normative şi inevitabil la domnia birocraţiei naţionale şi euro-
mondo-birocraţiei; 

 în fine, fără a epuiza "lista exceselor" se cere relevată politizarea şi 
ideologizarea excesive, care alimentează conflictele, concurenţa 
acerbă, tendinţele de dominaţie şi război. 

2. S-a spus, pe drept cuvânt, că trăim în epoca exploziilor de tot felul: 
explozia demografică, explozia nevoilor fireşti, dar şi artificial create, explozia 
bolilor incurabile, explozia conflictelor, agresivităţii, violenţei, terorismului pe 
scară naţională şi internaţională. 

3. Trăim într-o epocă, într-o lume a invers-proporţionalităţilor, numită mai 
blând, a dezechilibrelor. Dezechilibrele fundamentale ale Planetei şi ale vieţii 
- se spune într-un document pe care-l cităm mai jos - sunt ignorate ca şi 
interesele generaţiilor viitoare, în deciziile care s-au luat în acest deceniu, 
acţiunile care s-au întreprins sunt departe de a micşora gravitatea şi apoi ire-
versibilitatea marilor dezechilibre. “Trăim sub imperiul a trei dezechilibre 
majore: cel dintre nord şi sud, cel dintre bogaţii şi săracii din fiecare societate, 
cel dintre om şi natură; aceste trei dezechilibre reflectă o triplă criză a relaţiilor 
şi a schimburilor între societăţi, între oameni, între oameni şi mediul de viaţă. 
Aceste crize sunt inseparabile. Dezinteresul faţă de mediu, de pildă, însoţeşte 
adesea dezinteresul faţă de oamenii înşişi". (Platforma fundaţiei pentru progres 
uman, publicată în revista "Timpul în 7 zile", nr. 21-24/94). 

Resursele şi elementele ce asigură calitatea vieţii sunt alocate invers-
proporţional nu numai între nord şi sud, dar şi între est şi vest, între membrii 
aceleiaşi comunităţi naţionale. (A se vedea "Lumea în cifre", revista "Timpul în 
7 zile", ianuarie 1995, ianuarie 1996 şi ianuarie 1997, după "The Economist"). 

E o invers-proporţionalitate monstruoasă între volumul de achiziţii ale 
revoluţiei ştiinţifico-tehnice puse în slujba ameliorării condiţiilor de existenţă 
cotidiană a miliarde de oameni şi cel sustras vieţii şi destinat morţii. Este 
expresia nemijlocită a invers-proporţionalităţii dintre bugetele militare uriaşe 
şi cele modeste alo-cate sănătăţii, învăţământului, cercetării ştiinţifice în 
scopuri paşnice, culturii, sportului. 

Nu poate fi trecută cu vedere invers-proproţionalitatea dintre anii de 
pace şi anii de război, dintre victoriile spiritului constructiv şi ravagiile 
acţiunilor distructive. 

O invers-proporţionalitate a veacului constă în accelerarea repro-
ducerii speciei umane, concomitent cu dispariţia în proporţii îngrijorătoare a 
speciilor de animale şi plante, ceea ce ameninţă însăşi existenţa umanităţii. 

E o invers-proporţionalitate între cei mulţi, acaparaţi de comporta-
mente de preocupare (supravieţuire) şi cei răsfăţaţi în comportamente de 
interes liber (alegeri multiple, lux, opulenţă, consum ostentativ). "Pentru 
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populaţia mondială, în ansamblu, 20% dintre cei mai săraci dispun de 0,5% din 
avuţia mondială, iar 20% dintre cei mai bogaţi de 79% din ea. Unele familii 
foarte bogate au ca venituri echivalentul monetar a ceea ce câştigă sute de mii 
dintre cei mai sărmani. Atât în nord, cât şi în sud coexistă arhipelaguri de 
opulenţă, de bunăstare, de siguranţă sub protecţie, iar în jurul lor, în sud ca şi 
în nord, oceane de penurie, de mizerie, unde deseori lipseşte esenţialul: apa 
potabilă, aerul respirabil, strictul necesar de mâncare...; în tăcere, este pe cale 
să se instaleze un nou apartheid pe scară mondială" (Michael BEAUD, "Bascu-
larea lumii" în "Le Monde Diplomatique", octombrie 1994). 

În toate acestea şi în multe altele nu e vorba de o invers-pro-
porţionalitate doar cantitativă, ci structurală, calitativă. Societatea omenească, 
lumea în general, e pur şi simplu rău alcătuită şi, în loc să se înregistreze o 
îmbunătăţire, se află în faţa unor dificultăţi, anomalii, dezechilibre, conflicte şi 
antagonisme din ce în ce mai grave (vezi Eric Hobsbown “Secolul XX - secolul 
extremelor”, Ed. Lider, 1997).  

Majoritatea ţărilor - se apreciază în Platforma fundaţiei pentru progres 
uman - traversează o criză spirituală şi morală, efect nemijlocit al formelor 
actuale ale dezvoltării ştiinţifice şi tehnice, ale accentuării diviziunii muncii, ale 
expansiunii pieţei şi circulaţiei, mereu multiplicate de comercianţi şi finanţişti. 
"Expansiunea ştiinţei şi a pieţei este însoţită de o gravă criză a valorilor la 
care ele însele au contribuit din plin, urmărind în principal stăpânirea şi 
manipularea oamenilor". Relevând că este necesară regândirea, reformu-
larea principiilor care organizează şi conduc viaţa socială, autorii documentului 
se pronunţă împotriva "mitologiei economice" şi "mitologiei ştiinţifice", 
pentru blocarea proliferării falselor necesităţi, a extensiei unor societăţi profund 
inegale, hrăpăreţe, imprevizibile. Căci ele promovează interesele pe termen 
scurt în detrimentul celor pe termen lung, rezultatele fiind vizibile cu ochiul 
liber: "degringolada morală a societăţii, generalizarea corupţiei, refugiul în 
droguri, indiferenţă faţă de ceilalţi şi faţă de mediu, confuzia în rândurile 
tineretului" şi nu în ultimul rând distrugerea mediului înconjurător, unica 
sursă de viaţă. De aceea se impune cu acuitate şi urgenţă stoparea acestei 
acţiuni agresive şi prădalnice asupra naturii, salvgardarea bunurilor esenţiale: 
aerul, apa, solul, clima, oceanele, fauna şi flora, marile echilibre care asigură 
perpetuarea vieţii pe TERRA şi a speciei umane, parte componentă a 
ecosferei". 

Metoda reducţiei la esenţial şi a translării complexităţii în esenţialitate 
"ispiteşte" pe mulţi cercetători şi analişti ai epocii contemporane. Unul dintre ei, 
profesorul francez Marcel BEAUD, în articolul citat anterior, (reprodus în revista 
"Timpul în 7 zile", decembrie 1994) sesizează, pe de o parte, că denumirile de 
"terţieră", "post-industrială", "de servicii", "de informaţie" "de comunicaţie" 
exprimă esenţa societăţilor capitaliste dezvoltate, contemporane, iar pe de altă 
parte că, printr-o serie de caracteristici societatea umană se dovedeşte rău 
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alcătuită, reliefându-se o "tragică distorsiune între amploarea sarcinilor ce 
revin timpului nostru şi incapacitatea societăţii noastre de a le rezolva". 

Lumea e împinsă tot mai mult să trăiască într-o societate anexată mărfii 
şi subordonată total banului, într-o societate "considerată şi condusă ca o 
anexă a pieţei", iar sfera monetar-financiară naţională şi îndeosebi interna-
ţională se amplifică, se autonomizează în raport cu activitatea productivă şi 
comercială, oferind mediu ideal pentru activităţile speculative internaţionale, a 
dictatorilor îmbogăţiţi în detrimentul popoarelor lor, a traficanţilor şi mafioţilor". 

Caracterizând epoca noastră ca o "era a iresponsabilităţii fără limită", 
Beaud confirmă că "barbaria modernă e tehnologică", deoarece în condiţiile 
societăţii dominate de marfă, bani, putere "noile tehnologii care afectează 
materia, viaţa, informaţia, gândirea, decizia se ivesc şi sunt puse în 
funcţiune fără a se mai cântări dacă toate consecinţele lor pot fi 
stăpânite", generaţiile viitoare fiind ipotecate, supuse presiunilor unor noi con-
strângeri, în loc de a cunoaşte "o nouă etapă a emancipării umane". 

Mulţi autori şi numeroase cărţi analizează paradoxurile lumii actuale 
(vezi John NAISBITT "Global Paradox", nr. 4/1995, Paul DIMITRIU 
"Paradoxurile politice" - Bucureşti, 1994) precum şi "babilonizarea" politică, 
"balcanizarea" valorilor, pericolul unor catastrofe şi rupturi neprevăzute (vezi 
HERVE SERIEYX "Le Bing des Organisation", Paris, 1993 şi Yves-Marie 
LAVLAN "La planete balkanisée, Paris, 1993). 

După cum se ştie, un merit intelectual deosebit au membrii Clubului de la 
Roma, iniţiat şi condus un timp îndelungat de Aurelio PECEI şi Al. KING. 
Membrii Clubului au elaborat numeroase şi extrem de valoroase studii multi-
disciplinare, aprofundate asupra evoluţiei civilizaţiei contemporane şi asupra 
perspectivelor ei. Atacând tema "limitele creşterii", ale învăţării, ecologia plane-
tară, un model pentru lumea a treia, revoluţiile de după 1989, rapoartele 
Clubului au oferit modele operaţionale de gestionare şi depăşire a acestor 
crize, avertizând sever asupra consecinţelor nesocotirii lor şi punând în discuţie 
- şi frecvent, sub acuzare - managementul planetar, politica mondială, ca sis-
tem de administrare păguboasă, iresponsabilă a resurselor naturale şi umane. 

Actualul preşedinte al Clubului de la Roma, Ricardo Diez HOCHLEITER 
afirma, la ultima sesiune de la Buenos Aires că "egoismul, ignoranţa, 
absenţa solidarităţii şi a unei viziuni de perspectivă" la nivelul guvernanţilor 
sunt cauzele principale ale “ineficienţei actului de guvernare", mai mult "ale 
absenţei guvernării, în realitate". Atât politicienii, cât şi patronii de întreprin-
deri “sunt mai preocupaţi de propria bunăstare, de interesele personale 
imediate şi nu-şi dau seama că trăim cu toţii într-o interdependenţă care, 
până la urmă, îi va afecta şi pe ei, negreşit. Acumularea erorilor decizionale, 
în domeniul politic, economic, tehnologic sau de orice altă natură a produs 
efecte catastrofale". 

O critică pe cât de dură, pe atât de argumentată a actualului stadiu de 
dezvoltare socială o găsim în cartea lui Konrad LORENZ intitulată semnificativ: 
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“Cele şapte păcate capitale ale omenirii civilizate“ (apărută în 1971 şi 
tradusă la noi de Ed. Humanitas în 1996). Acestea sunt: 1) Suprapopularea; 2) 
Pustiirea spaţiului vital natural, înstrăinarea de natură; 3) Orientarea dezvoltării 
tehnologice în detrimentul omenirii; 4) Plafonarea, desensibilizarea emoţională 
generală, receptivitatea crescută la îndoctrinare, uniformizare a mentalităţilor; 
5) Decăderea genetică; 6) Sfărâmarea tradiţiei; 7) Cursa înarmărilor nucleare. 
Asistăm la un grav proces de dezumanizare. “Agitaţia zilelor noastre nu-i lasă 
omului timp să analizeze şi să chibzuiască înainte de a acţiona. Agitaţia plină 
de frică agitată văduvesc pe om de una din calităţile esenţiale: reflecţia... Cu 
aglomerările ei, cu pustiirea naturii şi întrecerea cu sine însăşi a omenirii avide 
de bani şi insensibile la valoare, cu îngrozitoarea sărăcire emoţională şi cu 
prostirea prin îndoctrinare, cultura occidentală de azi are atât de multe aspecte 
care nu merită să fie imitate, încât te face să uiţi prea uşor veritabilul ei conţinut 
de adevăr şi înţelepciune “ (pag. 87). 

Se evocă frecvent, obsesiv chiar avalanşa schimbărilor din societate şi 
accentuarea complexităţii vieţii sociale. Desigur, nimeni nu va nega sau ignora 
nici schimbările autentice, nici complexitatea reală

1
 a lumii contemporane. Dar 

nu atât scepticisimul, prudenţa, cât luciditatea ne vor face să distingem 
schimbările adevărate de cele aparente şi mai ales să "vedem" în spatele 
schimbărilor statornicia, invariantele din viaţa social-umană şi, deci, 
manifestarea Caracteristicilor Fundamentale, Universale şi Constante ale 
naturii umane. Încă David Hume, sfătuia să ne obişnuim cu motivele 
constante ale acţiunii şi comportamentului omenesc, întrucât natura ome-
nească rămâne permanent aceeaşi în principiile şi operaţiile sale. El scria: 
"Oamenii se aseamănă atât de mult în toate timpurile şi locurile încât istoria nu 
ne spune nimic nou, neobişnuit în această privinţă. Principalul folos pe care îl 
putem trage din ea este doar de a descoperi principiile constante şi universale 
ale naturii omeneşti" ("Cercetarea asupra intelectului omenesc", Ed. ştiinţifică, 
1987, pag.155). 

De asemenea, dincolo de complexitate, bunul simţ va sesiza şi reţine 
esenţialitatea, "ştiind" că oricât de complicate ar fi lucrurile ele sunt alcătuite 
din elemente extrem de simple. 

Bunul simţ "nu şi-ar bate capul" cu problemele schimbărilor şi complexi-
tăţii dacă n-ar "vedea" câte încurcături şi dificultăţi creează oamenilor, socie-
tăţilor accentul exagerat, uneori exclusiv, pus pe aceşti doi termeni, împingând 
lucrurile până la instituirea unei adevărate "religii" sau mistici a schimbărilor şi 
complexităţii. 

Aceste atitudini "religioase" faţă de schimbare şi complexitate provin, pe 
de o parte, din fascinaţia pe care o exercită asupra oamenilor rapiditatea 

                                                           
1
 Precizăm că atunci când vorbim despre complexitate excludem cazurile când 
aceasta e confundată cu aglomerarea şi amalgamarea de teme, de probleme 
neerarhizate după importanţă, confuz formulate sau percepute. 
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transformărilor - de fapt parţiale - produse de revoluţia ştiinţifico-tehnică, pe de 
altă parte, de uimirea în faţa "stocului" mereu în creştere de probleme 
nerezolvate ce stau în faţa omenirii contemporane. Această ultimă stare de 
spirit a fost exprimată de soţii Toffler când scriau: "Lista problemelor cu care 
se confruntă societatea noastră e nesfârşită" ("A crea o nouă civilizaţie", 
Ed. Antet, 1995, pag.81). Din perspectiva sociologiei bunului simţ o asemenea 
aserţiune nu este întemeiată, iar acceptarea ei necritică mai mult complică 
înţelegerea lumii de azi şi ameliorarea celei de mâine. 

Schimbările au rost şi sens uman, cu alte cuvinte se justifică, dacă şi 
numai dacă conservă ceea ce s-a creat şi este bun în dezvoltarea anterioară, 
dacă discontinuitatea pe care o provoacă asigură şi continuitatea naturală 
"Orice întrerupere a continuităţii - scrie Ernest Cassier - ar distruge 
substanţa adevărată a vieţii..." ("Eseu despre om", pag. 310). 

În înţelegerea societăţii în general, a societăţilor contemporane în 
special, domină un punct de vedere, o stare de spirit care "exaltă" schimbarea 
şi consideră complexitatea drept singurul termen explicativ valabil în epoca 
noastră. În acest sens se pronunţă în termeni categorici un sociolog: "Raţiunea 
concentrată pe complexitate pare singura soluţie" şi "Complexitatea este 
singurul termen pentru a caracteriza epoca în care trăim". (Lazăr 
Vlăsceanu "Cuvânt către cititor" revista "Cercetări sociale" nr. 1/1994, pag.3). 

3. Paradoxul schimbărilor sociale 

Nimic nu este mai firesc decât ca oamenii să dorească schimbări, ca 
"schimbarea" (în bine) să fie o "marotă" a lor. Aceasta pentru că, în primul 
rând, dorinţa de schimbare este expresia unei insatisfacţii aproape per-
petue faţă de stările de lucruri existente, în principal faţă de gradul de satis-
facere a trebuinţelor (obligaţii şi aspiraţii). Această insatisfacţie e provocată atât 
de nivelul minim sau modest de împlinire a nevoilor, cât şi de comparaţia cu 
alţii, ale căror trebuinţe sunt satisfăcute optim sau maxim. (Se ştie că lumea nu 
evoluează sincron şi că între ţări şi popoare între grupuri umane şi indivizi 
există decalaje uriaşe în materie de nivel de trai şi calitatea vieţii). 

În al doilea rând, dorinţa niciodată potolită, de schimbare este expresia 
unei iluzii - că "mai binele" se leagă de viitor, respectiv că "mai binele" (care 
adesea este "duşmanul binelui") va fi efectul automat, sigur al schimbării. 

În fapt, aflaţi într-o veşnică şi neodihnită căutare de altceva, de noutăţi, 
deci de schimbare, oamenii eşuează în reculuri sau în excese inimaginabile, 
cu grele consecinţe asupra vieţii colective şi individuale. Căci, cu fiecare "nouă" 
schimbare gradul de artificializare a vieţii creşte, iar balanţa bivalenţei se 
apleacă tot mai mult asupra laturii negative, iraţionale. Se mai cere adăugat că 
una şi aceeaşi schimbare reprezintă pentru unii oameni binele, pentru 
alţii răul. 
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Schimbarea "actorilor" sociali şi a “scenei“ pe care joacă (sistemele 
economice şi social-politice-culturale) nu afectează mecanismele, procesele 
profunde şi fundamentale ale societăţii umane ca societate, nu transformă 
caracteristicile fundamentale, universale şi constante ale naturii umane, ale 
organizării sociale. Astfel încât toate discuţiile şi încercările de schimbare soci-
ală au loc în cadrul sistemului "societal" universal şi nu dincolo de el sau opus 
lui. De aceea schimbările radicale nu se produc efectiv, doar se simulează. 
Dimensiunile şi formele vieţii sociale se modifică, fondul, esenţa nu. Apar 
în timp desigur multe lucruri noi, necunoscute anterior, dar utilizarea lor se 
înscrie în legile neschimbate ale vieţii sociale şi ale “firii“ omeneşti mereu ace-
eaşi. 

Dintre legile constante şi universale ale vieţii sociale face parte faptul că, 
oamenii nu-şi pot satisface trebuinţele în mod direct, că între nevoile lor şi 
obiectele-serviciile care le satisfac s-au interpus tot mai numeroase mijloace de 
ordin tehnic-material, economic şi simbolic, tot mai complicate mijlociri de ordin 
organizaţional-instituţional şi valoric-normativ şi tot mai numeroşi mijlocitori. 

În termenii celor "3 M" (mijloace, mijlociri şi mijlocitori) vom spune că se 
produc modificări notabile în zona mijlocirilor instituţional-organizaţionale şi 
îndeosebi în cea a mijloacelor tehnico-materiale; se rotesc şi mijlocitorii, multi-
plicaţi de amplificarea diviziunii sociale a muncii - dar rămân constante, invaria-
bile Caracteristicile Fundamentale, Universale ale naturii umane şi ale orga-
nizării vieţii sociale. Tocmai acestea fac ca, indiferent cât de mult se transformă 
mijloacele şi mijlocirile, ele vor fi folosite, în aceleaşi scopuri ce decurg din 
respectivele caracteristici şi care împiedică, fac iluzorii schimbările sociale 
radicale. 

Toate "Programele " de ameliorare a condiţiei umane, pe plan naţional, 
continental, mondial au eşuat şi vor eşua, deoarece ele nu pot fi radicale. 

Radicalitatea lor ar presupune renunţări esenţiale, imposibil de operat 
practic: în primul rând renunţarea la uriaşul potenţial, ştiinţific, tehnologic, 
instituţional şi organizaţional producător de moarte colectivă, de grave şi 
ireparabile dezechilibre ecologice, de distrugerea sistematică şi accelerată a 
resurselor de viaţă, a vieţii însăşi pe planetă; în al doilea rând, renunţarea la 
instrumentele "mijlocitoare" dintre nevoi şi bunuri: banii şi sistemele orga-
nizaţionale, financiar-bancare instituite "pentru vecie"; în al treilea rând, ar 
trebui să fie stopată crearea şi stimularea de trebuinţe artificiale, nesănătoase 
(motivată de sistemul producţiei de mărfuri propulsat de profituri private); 
totalitatea categoriilor şi mecanismelor economico-financiare create împing 
societatea într-o singură direcţie care nu numai că nu este pusă sub semnul 
întrebării ci este minuţios "programată", stimulată, accelerată (faimoasa "socie-
tate post-industrială, informaţională" care substituie scopului - o societate uma-
nă şi umanistă, - mijloacele de ordin monetar, tehnic, ştiinţific, organizaţional, 
accentuând, ducând până la maximum relaţiile de dependenţă şi subordonare 
a majorităţii populaţiei faţă de o elită de putere universală, dispunând de toate 
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instrumentele pentru exercitarea eficientă şi "liniştită" a acestei dominaţii. Toc-
mai instrumentele moderne ale "societăţii informatizate" înlesnesc accesul la 
puterea totală a elitei minoritare, lupta de aici înainte ducându-se între acestea, 
victimele principale fiind tot marile mase umane şi, până la urmă întreaga 
specie. 

Radicale ar fi numai schimbările care conduc nu la o oarecare altă socie-
tate, ci la una opusă celei vechi, celei actuale şi celei proiectate (inclusiv 
informaţionale); o societate cu categorii economice şi politice radical diferite, cu 
o funcţionalitate, dacă nu ireproşabilă, cel puţin una comparabilă cu aceea a 
naturii. 

Cei care postulează, promit sau cred în schimbări radicale şi vor să le 
producă se luptă cu morile de vânt. Căci asemenea schimbări radicale nu pot 
străpunge zidul Caracteristicilor Fundamentale, Universale şi Constante ale 
naturii umane şi ale organizării vieţii sociale. Oamenii, chiar dacă ar dori (iar 
moraliştii religioşi şi laici, utopiştii, ideliştii au dorit cu ardoare) ei nu pot aboli 
caracteristicile fundamentale, universale şi invariabile ale naturii umane. Ei 
sunt pentru totdeauna în captivitatea lor. 

Un exemplu edificator (un caz tipic) îl constituie raporturile neschimbate 
între oameni şi obiecte (produse, bunuri). 

O constatare de bun simţ: obiectele joacă un rol imens în viaţa 
oamenilor şi în relaţiile dintre ei, ca şi dintre societăţi. Dincolo de funcţia lor 
economică, strict utilitară, ele au o imensă funcţie psihologică, simbolică, 
estetică, culturală. Funcţia lor e bivalentă, generând relaţii de cooperare, soli-
daritate sau dimpotrivă, conflictuale, antagoniste. Intrând în regim de pro-
prietate obiectele şi respectiv relaţiile dintre oameni prin intermediul obiectelor 
sunt reglementate juridic, moral şi psihosocial. 

Referindu-se în cartea sa “Theorie des objets“ (1972) la funcţiile media-
toare ale obiectivelor, Abraham Moles indică rolul acestora de “mediator 
universal“, de “constructor al mediului înconjurător cotidian“, de “revelator al 
societăţii şi factor de denaturare progresivă a ei“, funcţia lor de “mesaj“ în 
sistemul comunicaţiilor sociale, încărcătura lor valorică şi de semnificaţii. 

Jean Baudrillard în cartea, Sistemul obiectelor (1968) scria, între altele: 
“În societatea de consum suntem tot mai departe de egalitatea în faţa 
obiectelor... acestea îşi joacă rolul de accelerator şi multiplicator ai obligaţiilor, 
satisfacţiilor şi cheltuielilor. Adevărul fundamental al epocii actuale este faptul 
că destinaţia obiectelor nu e de a fi posedate şi utilizate, ci doar de a fi produse 
şi cumpărate“ (pag. 106-107). 

Obiectele malaxează, "pilotează" raporturile dintre oameni şi societăţi. S-
a spus că oamenii ţin mai mult la obiecte decât la oameni (şi mai cu seamă la 
"obiectul-obiectelor" - banii, calea de acces la toate obiectele). S-a ajuns ca 
obiectele să facă parte din viaţa oamenilor mai mult decât oamenii însăşi, să 
valoreze mai mult decât aceştia. Dovezile din viaţa cotidiană, istorică şi con-
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temporană, ca şi mărturiile atât de sugestive din literatura beletristică, din filme 
sunt atât de numeroase şi convingătoare încât e inutil să le enumerăm. 

Cu titlu de exemplificare pasageră sugerăm să ne gândim la rolul 
obiectelor (inclusiv sau mai ales al cadourilor) în înfiriparea, menţinerea sau 
ruperea relaţiilor interpersonale, în procesul social generalizat numit 
corupţie, în viaţa obişnuită de familie (dotă, moştenirile), în toate cultele 
religioase, în ceea ce se numeşte confort. 

S-a ajuns la cultul obiectelor în multiple - şi uneori agresive - forme, ceea 
ce caracterizează şi particularizează întrega specie umană, aceasta ataşând 
diferite semnificaţii culturale, ideologice, religioase puzderiei de obiecte ce 
populează lumea socială şi chiar o domină. Din păcate această lume a 
obiectelor a fost şi este masiv inundată de kitch-uri, de contrafaceri, de 
surogate din plastic etc. 

Întrebare de bun simţ: s-a schimbat ceva radical în decursul istoriei 
umanităţii, în raporturile oamenilor cu obiectele - raporturi de facto (posesiune, 
proprietate) şi psihologice (plăcerea, voinţa, orgoliul, setea de a ale avea)? S-
au domolit conflictele interpersonale, intergrupale şi internaţionale pentru 
obţinerea (acapararea), păstrarea şi folosirea lor? S-au redus sau au crescut 
actele criminale, (intra-familiale, intra-sociale, internaţionale) motivate de ace-
eaşi sete de acaparare, posedare, folosire? 

Fiecare nou sistem politic şi economic se confruntă cu aceeaşi problemă 
a satisfacerii nevoilor populaţiei pe care tot nu o rezolvă integral şi mulţumitor; 
cu aceeaşi problemă a conflictelor pe care tot nu le poate soluţiona, ba chiar 
le agravează; cu aceeaşi problemă a corupţiei, agresivităţii, a violenţelor şi 
criminalităţii

1
 pe care nu numai că n-o rezolvă, dar o şi acutizează. 

De ce toate acestea? 
Pentru că în orice sistem şi regim economico-social şi politic ies la iveală 

şi fac jocurile constantele psihologiei general-umane, cunoscute din cele mai 
vechi timpuri şi scrieri. Nici o "nouă" organizare socială, nici o schimbare a 
claselor de la putere, a instituţiilor nu numai că nu a schimbat cu nimic vreo 
caracteristică fundamentală şi universală a naturii umane, dar le-a creat cadre 
mai largi de manifestare. 

Exemple semnificative şi convingătoare: 
1) agresivităţii-violenţei, caracteristici esenţiale de specie (vezi cartea 

"Agresivitatea umană" de I.E.Eibesfeldt, Ed. Trei, 1995) epoca 
contemporană, cu tehnologiile ei de vârf, i-a creat un cadru mai larg şi 
mai "favorabil" de manifestare; 

2) noile sisteme tehnice de comunicaţie sunt puse în slujba vechilor 
caracteristici ale naturii omeneşti. A se vedea utilizarea acestora în 

                                                           
1
 Publicaţia "The Economist" relata că în SUA criminalii executaţi au fost cu 80 la 
sută mai mulţi decât În 1994 şi de 4 ori pe atâta faţă de 1991 
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politică - diplomaţie - militărie - spionaj şi activităţi teroriste
1
 precum şi 

conţinutul programelor, mesajelor audio-vizuale de comunicare în 
masă, (violenţă-sex-politică-publicitate, etc.). 

Despre "schimbări sociale radicale" (revoluţionare) nu vorbesc decât cei 
ce pretind că au participat la realizarea lor. Istoria nu le mai consemnează ca 
atare şi chiar dacă o face - de exemplu cu aşa-zisele Revoluţii - ea constată 
reproducerea - în alte forme şi dimensiuni a raporturilor tradiţionale dintre 
minoritatea bogată şi majoritatea săracă, dintre elite şi mase, precum şi 
acţiunea nestingherită a banilor şi sexului, a caracteristicilor negative ale psi-
hologiei general umane: invidia şi ura, setea de putere şi răzbunare, vanitatea 
şi orgoliul, gelozia, intoleranţa şi câte altele, toate complet "inventariate" încă 
de literatura dramatică a antichităţii, a lui Shakespeare şi a modernilor. 

O comparaţie cinstită, severă - până la urmă de bun simţ - între un 
înainte şi un după "schimbare" arată că, deşi în exterior lucrurile arată altfel, în 
fond, în esenţă comportamentele individuale şi colective dinainte se reproduc, 
sunt omni şi socioprezente. (Să comparăm ce a făcut "clasa politcă" de la noi 
după 1944-1948 - cum s-a instalat ea în cartierele şi casele “foştilor“, în posturi 
bănoase şi privilegii de tot felul, ocrotindu-şi familiile, asigurând pro-geniturilor 
posibilităţi de studii, trai, petrecere comparabile cu ale "foştilor" şi gama de 
distracţii şi plăceri tipică tuturor celor ajunşi şi avuţi. Să privim ce s-a petrecut 
repede după Revoluţia din '89 şi cu casele şi cu slujbele şi cu bogăţia şi cu 
plăcerile, cu tot şi cu toate. "Alte măşti - aceeaşi piesă" scrisă şi pusă mereu 
în scenă de Caracteristicile Fundamentale, Universale şi Constante ale Naturii 
Umane, ale vieţii şi organizării sociale.). 

Elitele şi marile personalităţi istorice sunt şi ele sub puterea acestor 
"Caracteristici", aşa cum o arată comportamentul celor contemporane de pe 
mapamond. 

Un studiu amplu de sinteză cu privire la schimbările sociale, privite 
preponderent din punctul de vedere al psihologiei, a publicat Adrian Neculau în 
volumul "Psihologia socială - Aspecte contemporane" (Ed. Polirom - Iaşi 
1996 pag. 223-246). 

Ca şi în alte valoroase studii dedicate schimbărilor sociale şi în acesta 
lipsesc două referinţe, două deschideri sau corelaţii semnificative: 

1) corelaţia cu "cei trei M" respectiv cu mijlocirile, mijlocitorii, mijloacele, 
toate acestea fiind şi obiect şi subiecte ale schimbărilor, precum şi 
factori de stimulare-frânare a lor; 

                                                           
1
 E cât se poate de semnificativ că foarte multe din cele 25 de măsuri pentru 
combaterea terorismului, adoptate în 1996 de Grupul G-7 şi Rusia, se referă 
tocmai la supravegherea şi contracararea sistemelor informaţionale pe care se 
bazează actele teroriste. Astfel membrii G7 şi Rusia îşi propun să intensifice 
schimbul de informaţii operaţionale în ce priveşte “folosirea tehnologiilor de 
comunicaţii de către grupurile teroriste”. 
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2) corelaţia cu matricea Caracteristicilor Fundamentale, Universale şi 
Constante ale Naturii Umane, ale vieţii şi organizării sociale. 

Fără aceste raportări "teoria" schimbărilor sociale e incompletă şi 
incorectă. 

Mistica şi cultul modernizării, dezvoltării, accelerării, tehnologizării, 
informatizării nu numai că nu aduce pe termen lung foloase omenirii, dar îi 
crează tot mai multe "ponoase" pentru că: 

1) artificializează la extreme viaţa oamenilor, îi rupe tot mai mult de 
natură, îi opune naturii, îi face să calce legile ei, să distrugă echilibrele 
ecologice, să împuţineze sursele de viaţă sănătoasă, chiar să le 
epuizeze; 

2) În loc să îndrepte forţele creative ale oamenilor (omenirii) pre-
ponderent spre satisfacerea nevoilor de viaţă fireşti ale majorităţii 
populaţiei lumii, le subordonează amplificării şi diversificării până la 
absurd a forţelor distrugătoare ale vieţii, ale sănătăţii fiinţelor de pe 
glob, umane şi animale (vezi de exemplu "Scandalul vacilor nebune"). 

3) În loc să pacifice lumea, să diminueze conflictele, le amplifică şi le 
agravează, alimentând "motivele" şi sursele unor războaie şi mai 
teribile decât au fost până acum, creând chiar pericolul autodistrugerii 
omenirii şi a vieţii pe Pământ. 

4) angrenată în mecanismele "oarbe" ale unei societăţi al cărui 
Dumnezeu este consumismul ("mai mult - mai multe”), propulsată nu 
de scopuri şi principii umaniste, ci de egoism, inclusiv "colectiv", de 
grupuri de putere (economică, politică, militară, mediatică) şi chiar de 
egoismul colectiv al naţiunilor mai bogate şi mai puternice, moderni-
zarea, super-tehnologizarea, informatizarea devin mijloace de 
dominare a majorităţilor de către minorităţi, nu de eliberare, 
echilibrare şi bunăstare. "Omul modern este -scria Paul Valery - 
sclavul modernităţii; nu există progres care să nu se întoarcă 
împotriva sa, aservindu-l complet. Confortul ne înlănţuie. Libertatea 
presei şi mij-loacele prea puternice de care dispune ne asasinează cu 
ţipete imprimate, ne străpung cu veşti de senzaţie. Publicitatea, unul 
din marile rele ale lumii contemporane, insultă privirile, falsifică toate 
epitetele, strică peisajele, corupe orice calitate şi orice critică..." 
("Criza spiritului şi alte eseuri", Ed. Polirom, 1996, pag.32). 

Mistica şi cultura schimbărilor subjugă pe oameni, le "iau ochii", ba 
chiar şi mintea. 

Schimbare, schimbare, schimbare - iată "sloganul" sau, mai elegant vor-
bind, stindardul sub care defilează lumea modernă, combatând nu numai con-
servatorismul sau tradiţionalismul, socotite "duşmani de moarte ai progresului", 
ci şi o minimă stabilitate, statornicie, continuitate. Ortega y GASSET vorbeşte 
despre "dreptul la continuitate" ca drept al omului, reprezentând "definiţia 
însăşi a substanţei sale... A rupe continuitatea cu trecutul, a vrea să începi din 
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nou înseamnă a aspira să cobori şi să plagiezi urangutanul". A fi un popor de 
oameni, scria acelaşi autor "înseamnă să poţi azi să-şi prelungeşti ziua de ieri, 
fără a renunţa să trăieşti pentru viitor... Prezentul nu înseamnă altceva decât 
prezenţa trecutului şi a viitorului, locul în care trecutul şi viitorul trăiesc efectiv... 
Cu trecutul nu se duce o luptă corp la corp. Viitorul îl învinge pentru că îl 
absoarbe. Dar dacă lasă să-i scape ceva, atunci e pierdut". ("Revolta 
maselor", pag.34-36 şi 116). 

E destul de trist şi chiar tragic că oamenii (omenirea) refuză "modelul" 
naturii, caracterizat prin continuitate, stabilitate, echilibru. Bunul simţ sugerează 
să se gândească şi astfel: ce-ar fi dacă Natura ar fi tot atât de nestatornică, 
discontinuă, instabilă şi capricioasă - mereu "alta", aşa cum e societatea? 

Schimbările sociale "radicale", pe lângă faptul că în esenţă nu sunt, nu 
pot fi atât de "radicale", ele au defectul de a provoca multe distrugeri, reculuri, 
întreruperea cumulării valorilor şi necesitatea de a relua de la capăt unele 
opere, mărind enorm costurile umane şi materiale ale aşa-zisului "progres" 
(subiect tratat cu serioziate şi temeinicie la noi de P.P.Negulescu în cele 4 
volume ale lucrării "Destinele omenirii" - 1939). 

Problema schimbărilor sociale - în beneficiul majorităţii populaţiei - este 
complicată şi adesea chiar trucată sau exploatată partizan de politcă şi partide 
politice, care, în virtutea unor cicluri electorale prea strânse (circa 4 ani, redusă 
la 2 ani, căci primul şi ultimul sunt puternic afectaţi de lupte electorale) împing 
societatea în malaxorul "schimbărilor" de personal ("mijlocitorii"), de privilegii, 
de subordonări sau remorcării externe. 

Schimbările dintr-o ţară sau alta (exemplu România - Decembrie 1989) 
nu se fac într-un spaţiu închis, independent de ipoteci geopolitice şi istorice, ci 
cu "concursul" (amestecul direct, făţiş sau/şi "discret" - secret) al altor state, 
interesate în direcţionarea schimbărilor, în achiziţionarea unei zone de 
influenţă. Evoluţia României între 1990-1998, zig-zagurile tranziţiei, dificultăţile 
şi ritmurile ei sunt nemijlocit legate de impactul extern şi complicata relaţie in-
tern-extern mijlocită tot de politică şi politicieni. Din partea unor forţe politice 
interne s-a manifestat vechiul obicei al "apelului" şi "pârei" la Porţile 
Occidentului. Lipsa unui consens naţional în probleme fundamentale de interes 
major şi intoleranţa politică au făcut schimbările incoerente şi cu cost excesiv 
de ridicat pentru populaţie. 

Ca şi în alte ocazii istorice s-a plătit mult pentru nerealizarea - din motive 
exclusiv politice şi incompatibilităţii ideologice - unui optim între discontinuitate 
("ruptură") şi continuitate (păstrarea valorilor de patrimoniu naţional, economic 
şi cultural) în evoluţia noastră socială postdecembristă. 

Forţându-se legile istorice şi psihosociologice s-a dorit o schimbare 
radicală şi rapidă (chiar gen "Tabula rasa"). Dar conflictele politice artificiale şi 
subiective au provocat populaţiei mai mult rău decât bine, suplimentând 
"stocul" de dificultăţi obiective în calea redresării economiei şi intrării pe făgaşul 
normalităţii, al ameliorării condiţiilor de viaţă, a climatului social general. 
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Se poate afirma deci că "mistica" schimbărilor sociale, mai ales a celor 
radicale şi rapide, este extrem de costisitoare şi n-ar trebui practicată şi 
încurajată nici în viitor. 

Din păcate însă, tot din motive politice partizane, în concurenţa pentru 
obţinerea puterii, mai toate partidele pretind că ele şi numai ele vor introduce 
schimbări radicale, vor eradica toate relele (corupţia, sărăcia, criminalitatea, 
birocraţia etc. etc.). Ignorând, cu bună ştiinţă şi chiar dispreţuind legile firii 
omeneşti, precum şi caracteristicile fundamentale universale şi constante ale 
naturii umane, ale vieţii şi organizării sociale, (care nu suportă şi nu admit 
schimbări bruşte şi radicale), politicienii continuă să promită cele mai fanteziste 
schimbări menite a satisface doleanţele, nevoile populaţiei, a clădi o "cu totul 
altă" societate, net diferită de cea precedentă. Evident, diferite ameliorări sunt 
posibile, realizabile; dar schimbări radicale şi rapide, în sensul promis de 
mulţi politicieni, nu se pot produce, aşa cum a arătat, în repetate rânduri, expe-
rienţa practică naţională şi mondială. 

Să vedem - în lumina considerentelor teoretice de mai sus - ce impact au 
avut şi au factorii (variabilele) psihologice şi psihosociale asupra tranziţiei din 
România, şi în ce măsură criza economică, criza politică, criza totală a 
societăţii româneşti contemporane sunt determinate de criza psihosocială, 
prezentată frecvent, dar limitativ, ca o criză morală. 



PARTEA A II-A -  
Psihosociologia crizei 

1. Particularităţile debutului tranziţiei  
- efecte psihosociale pe termen lung - 

 
Motto: 

“Evenimente curente se disting de cele ce compun  
istoria prin faptul că nu le cunoaştem urmările. 
Arareori putem întrezări ce ne aşteaptă“ 

Fr.A. HAYEK 
 

Nu vom putea schiţa şi înţelege “harta“ (sau “meteorologia“) fenomenelor 
psihologice şi psihosociale, modificările succesive sub impactul evenimentelor 
şi îndeosebi al mass-media din ultimii opt ani, dacă nu aruncăm o privire, fie şi 
fugară, asupra punctului de cotitură istorică bruscă pe care l-a reprezentat Re-
voluţia din decembrie 1989. 

S-a dovedit încă odată că, în mod inevitabil, “actorii“ sociali prinşi în 
vâltoarea evenimentelor nu pot sesiza simultan cu trăirea lor şi motivaţiile, 
sensul mai adânc al acestora, direcţia spre care sunt conduşi. Este necesară o 
anumită distanţă faţă de evenimentele trăite, scurgerea unui anumit timp 
pentru ca oamenii să-şi dea seama cum s-au petrecut de fapt lucrurile, să 
compare percepţia şi imaginea pe care au avut-o atunci despre evenimentele 
în curs

1
 şi care le era indusă în special de mass-media şi imaginea pe care o 

au azi, pe baza experienţei de viaţă şi a unei informări suplimentare, anterior 
inaccesibilă. 

Trebuie să recunoaştem că tema noastră are o încărcătură dramatică, 
dacă avem în vedere că e vorba de destinele istorice ale unei întregi naţiuni, 
destine care - în condiţiile “războiului informaţional“, (în fapt un război psiho-
logic dus cu cele mai moderne mijloace) - depind, mai mult decât oricând 
înainte de conţinutul şi orientarea sistemelor de comunicare de masă, de 
efectele psihologice şi psihosociale pe care le vizează şi realizează 
acestea pe termen scurt şi lung. 

Aşadar, dacă în perioadele normale, “aşezate“ ale evoluţiei unei societăţi 
rolul jucat de limbaj-comunicare, de factorii psihici şi psihosociali sub incidenţa 
mass-media, deşi important şi efectiv este mai puţin “bătător la ochi“, e mai 
discret - în perioadele de rupturi, răsturnări, reevaluări sociale şi reorientări 
valorice, avem de a face, cel puţin un timp, cu o adevărată explozie a feno-

                                                           
1
 I.P.Vasilescu, D.Holdevici, Distorsiuni mnezice ale evenimentelor din 21-22 
decembrie 1989 ca efect al influenţei sociale, Revista de psihologie, nr.1/1992, 
pag.27-29. 
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menelor de “patologie“ psihosocială. Se situează pe prim plan şi capătă o 
mare pondere fenomene de psihologie şi psihoză colectivă, alternează cu 

rapiditate stările de spirit tensionate, climatul conflictual, suspiciunea
1, 

aţâţarea, se manifestă din plin caracteristicile de spontaneitate, iraţionalitate, 
irascibilitate ale psihologiei mulţimilor analizate cu un veac în urmă cu atâta in-
tuiţie de către Gustave Le Bon

2
. 

Cuvintele tranziţie, reformă, intrate în vocabularul postdecembrist cu o 
frecvenţă foarte ridicată, au fost şi continuă să fie interpretate, înţelese şi 
utilizate în mod diferit de către forţele politice aflate în competiţie

3
, de către 

cercetători
4
, de către populaţie. Enunţul de genul “tranziţia de la economia 

                                                           
1
 Adrian Neculau, în comunicarea România - dificultăţile schimbării. O abordare 
psihosociologică, scrie: “Anxietatea, suspiciunea, culpabilizarea, vânătoarea de 
vinovaţi, măsurarea gradului în care suntem “pătaţi“ macină conştiinţele, dispo-
nibilităţile constructive. În loc să fie anul refacerii, al resurecţiei morale, anul 1990 
seamănă a fi mai degrabă “Anul Vrajbei Noastre“ (Revista de psihologie, 
nr.1/1992, pag.82). 

2
 Lucrările lui Gustave Le Bon, dealtfel foarte numeroase, conţin idei şi aprecieri a 
căror valabilitate a fost atestată în cursul secolului nostru, deşi formularea lor se 
baza doar pe observarea şi judecarea faptelor social-istorice petrecute anterior 
sau în timpul vieţii sale şi nu pe sofisticate cercetări concrete, pe date culese şi 
prelucrate electronic. Dovada puterii inteligenţei umane când recurge la reflecţia 
filosofico-ştiinţifică aplecată asupra fenomenelor semnificative din realitatea de 
gradul I. El poate fi socotit precursor al analizelor ştiinţifice moderne consacrate 
impactului psihologic şi psihosocial al limbajului şi comunicării, precum şi al 
rolului jucat în societate de mediatorii instituţionali. Pentru a ne convinge e 
suficient să recitim lucrările sale devenite clasice. 

3
 O amplă dezbatere pe tema Partidele politice şi economia a fost publicată în 
revista Economistul nr.210-211 din iulie 1992. 

4
 Oscar Hoffman scrie: “Se vorbeşte de tranziţie, dar nu ştim ce este ea... Se 
lansează un nou cuvânt. Reforma... Neştiind ce înseamnă Reforma, ni se spune 
că elementul ei central este Reforma economică. Alt “concept-cheie“ ce vrea să 
fie un instrument cu care se rezolvă toate problemele şi nelămuririle, care nu este 
nicăieri şi de nimeni definit sau măcar tratat explicit“. Relevând că nu se ştie 
precis nici ce este privatizarea, nici economia de piaţă, nici liberalizarea, nici 
concurenţa, agenţii economici, mecanisme economice etc., autorul subliniază 
necesitatea ca “fiecare grup social, formaţiune politică, asociaţie - în linia pe care 
o urmează - trebuie să-şi elaboreze un limbaj propriu, cu termeni bine şi clar 
definiţi pentru a se putea realiza o comunicare reală şi benefică pentru societatea 
noastră“ (“Beţia de cuvinte şi tendinţele actuale în România contemporană“, 
articol publicat în revista Sociologia românească nr.1/1992, pag.28). 

 Din perspectiva experienţei acumulate timp de trei ani de societatea noastră şi a 
dezbaterilor purtate în acest răstimp, articolele lui C.Popescu-Bogdăneşti, “Reforma 
în termeni de coerenţă şi certitudine“, “Rezistenţa la stresul tranziţiei (Revista 
economică nr.50 şi 46/1992) şi ale lui Victor Stoica, “Succesiunea politicilor de 
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centralizată la economia de piaţă, de la totalitarism la democraţie“ nu e 
nici el clarificator. Căci, pe de o parte, au existat economii centralizate având 
performanţe diferite iar, pe de altă parte, economia de piaţă nu e de un singur 
fel. Nici democraţia nu este de un singur fel, nici în practicile politice, nici în 
concepţiile despre ea. 

Deşi termenul tranziţie legat, direcţionat de cel de economie de piaţă ar 
constitui ipso-facto un concept economic, el este în fond după părerea 
noastră, unul sociologic, deoarece tinde să exprime trecerea unei întregi 
societăţi (a societăţii globale şi a tuturor componentelor ei structurale şi 
funcţionale) de la un tip la altul de societate (sistem social), de organizare şi 
conducere economico-socială

1
 de regim politic

2
 de cultură şi sistem instructiv-

educativ (A se vedea “Accentele conceptului TRANZIŢIE în volumul “Contro-
versele secolului XX” de M. Florian, Ed. Diogene, 1997, pag. 136). 

Astfel încât cantonarea conceptului de tranziţie în perimetrul 
economicului nu e legitimă, nu-i dezvăluie notele şi funcţiile proprii. Economicul 
nu e autonom, izolat de politic, juridic, social, ştiinţific, cultural, psihosocial, 
astfel încât o tranziţie economică e posibilă numai cu participarea şi concursul 
activ al tuturor domeniilor enumerate. 

Acelaşi lucru se poate afirma şi despre conceptul corelativ de reformă. Şi 
aceasta este - nu poate să nu fie - o transformare a tuturor constituenţilor 
sistemului social. o rezultantă a interacţiunii dintre economic, politic, juridic, 
ştiinţific, tehnologic, cultural, mental. 

Iată de ce considerăm că e legitim să vorbim despre componenta 
economică a tranziţiei şi a reformei, despre componentele politică, juridică, 
organizaţională, culturală, psihosocială, morală. 

Nu întâmplător se vorbeşte la noi de o criză generalizată, dar “defalcată“ 
pe domenii care se condiţionează şi se potenţează reciproc: economică, 
politică, legislativ-juridică, ştiinţific-cultural-artistică, organizaţional-instituţio-
nală, psihosocială, morală. Din punctul de vedere al funcţiilor şi efectelor, aşa 
cum am arătat în Introducerea lucrării, criza morală, psihosocială trebuie si-
                                                                                                                                                    

reformare a economiei naţionale“ (idem, nr.51-52/1992) şi Gh.Manea, “Teoria 
haosului - aplicaţie la fenomenologia tranziţiei“ (idem, nr.50/1992), pun problemele 
într-o manieră care atrage atenţia asupra marii complexităţi şi durate a proceselor 
economico-sociale şi psihosociale pe care le presupun tranziţia şi reforma în ţările din 
estul Europei şi în special din România. 

1
 Cătălin Zamfir, “Esenţial pentru succesul perioadei de tranziţie este ca toate 
forţele politice să colaboreze“ - interviu acordat ziarului Tineretul liber nr.157-158 
din 28-29 iunie 1990. A se vedea şi interviu publicat în acelaşi ziar (nr.215 din 4 
septembrie 1990), sub titlul “Vrem să realizăm o tranziţie eficace şi cât mai puţin 
dureroasă“). 

2
 Acest lucru a devenit evident la numai câteva luni de la victoria în alegerile din 
noiembrie 1996 a coaliţiei CDR, USD şi UDMR, respectiv a preşedintelui Emil 
Constantinescu. 
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tuate în frunte, având rol primordial în raport cu toate celelalte tipuri de criză, 
ceea ce indică şi importanţa reformei morale şi normalizării climatului 
psihosocial, prin ameliorarea comunicării sociale. 

Termeni cum sunt Libertate, Democraţie, Adevăr, Tranziţie, Reformă, 
Economie de piaţă, Restructurare, Reorganizare şi alţii similari sunt precum 
titlurile de pe coperţile unor volume al căror conţinut urmează abia a fi realizat. 
Sunt nişte titluri comune pentru mai mulţi autori şi evident că, după scriere, 
conţinuturile nu vor fi identice. Dar comentarii bogate şi contradictorii, contro-
verse aprinse se poartă mai mult pe titluri şi coperţi, nu pe conţinut. În 
paralel, trebuie cercetat ce “scrie“ pe aceste teme însăşi realitatea - cea de 
gradul I - în care trăiesc efectiv oamenii. 

Lectura a mii de articole, discursuri, rapoarte, interviuri, declaraţii şi 
răspunsuri la abundentele conferinţe de presă ne-au condus la concluzia că 
toţi actorii şi partenerii sociali fiind volens-nolens “în captivitatea cuvintelor“ - 
şi-au cheltuit cea mai mare parte a energiei şi timpului în raport cu termenul 
(cuvântul, conceptul) de reformă şi tranziţie (realitate de gradul II) şi nu în ra-
port cu realitatea de gradul I, faptică, obiectivă, esenţială. (Similar s-au petrecut 
lucrurile cu termenul “intrarea în NATO“). 

De aceea, există nu numai un paralelism, ci şi un divorţ, o îndepărtare a 
discursului despre reformă şi tranziţie, despre integrarea în structurile euro-
atlantice, şi mişcarea realităţii în mijlocul căreia trăieşte populaţia care percepe 
tranziţia şi reforma prin prisma existenţei cotidiene concrete şi nu prin 
discursurile, unele neinteligibile sau contradictorii despre acestea. 

În ciuda stărilor de lucruri semnalate mai sus, bazele unui proces de 
clarificare în terminologia economică (şi politică), eforturile de a descifra şi 
formula premisele unei noi politici economice au fost făcute încă în primele luni 
ale anului 1990. 

Cum era firesc, începuturile introducerii unui nou limbaj - expresie şi, 
totodată, stimulent psihosocial spre o altă realitate politică, socială, economică 
- se află în Comunicatul către ţară al Consiliului FSN prin TV şi radio în 
noaptea de 22-23 decembrie 1990 (Manifestul Revoluţiei Române)

1
. E de 

menţionat că acest Comunicat - elaborat sub presiunea evenimentelor şi chiar 
a focurilor de arme - avea predominant un caracter politic, declarând do-
borârea clanului Ceauşescu drept un moment istoric, care “deschide o nouă 
pagină în viaţa politică şi economică a României“, proclamând dizolvarea 
tuturor structurilor de putere existente până la 22 decembrie 1989. În acest 
document, la pct. 4 se vorbeşte despre “restructurarea întregii economii 
naţionale pe baza criteriilor eficienţei, eliminarea metodelor administrativ-bi-
rocratice de conducere economică centralizată şi promovarea liberei 
iniţiative şi competenţe în conducerea tuturor sectoarelor economice, 

                                                           
1
 “Comunicatul către ţară al Consiliului Frontului Salvării Naţionale“, publicat în 24 
decembrie 1989. 
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restructurarea agriculturii şi sprijinirea micii producţii ţărăneşti“. (Este de 
remarcat că termeni cum sunt “economie de piaţă“, “liberă concurenţă“, 
“privatizare“, “tranziţie“, “reformă“ etc. nu erau încă utilizaţi). 

Dătătoare de seamă pentru “virtuţile şi servituţile“ limbajului şi comu-
nicării, pentru “puterea şi neputinţa“ cuvintelor în raport cu psihologia umană, 
cu acţiunea socială, sunt fenomenele petrecute în România începând cu 
decembrie 1989, curba evenimentelor, variaţia temperaturii sociale respectiv 
psihosociale provocate de aceste evenimente şi de acţiunea mass-media. 

Ne preocupă nu cronologia evenimentelor, nici stabilirea unor adevăruri 
pe care numai istoricii de profesie o vor face cu timpul, ci sesizarea acelor 
factori psihologici şi psihosociali, inseparabil legaţi (generaţi, pilotaţi) de 
limbaj şi comunicare, datorită cărora aceste evenimente s-au produs aşa 
cum s-au produs şi nu altfel, datorită cărora evoluţia (şi involuţia) societăţii 
româneşti cunoaşte particularităţi, zig-zaguri, ritmuri dis-tincte, aşezând-o în 
faţa unor opţiuni şi acţiuni decisive, în condiţiile unui climat conflictual, 
tensionat. 

Factorii psihologici şi psihosociali au jucat un rol decisiv în declanşarea 

“revoluţiei“
*1

 din decembrie 1989 - şi în desfăşurarea ulterioară a evenimente-

lor. Entuziasmul şi unitatea maselor populare au fost urmate la foarte scurt 
timp, dar pentru o perioadă lungă, de alterarea climatului social-politic, de 
ciocniri violente, de tensiuni şi de deturnarea energiilor sociale de la activi-
tate reparatorie, constructivă spre una demolatoare, cu extraordinar de mari 
efecte economico-sociale negative. Dezamăgirile succesive, suspiciunea, şi 
“malaxarea“ continuă a stărilor de spirit din societate operată de mass-media, 
sau mai exact de forţele politice aflate într-o perpetuă metamorfoză şi 
coliziunea fac parte din psihograma, “tabloul“ sau “buletinul“ meteorologiei psi-
hosociale, psihopolitice din ţara noastră, în perioada respectivă. 

Deşi riguros vorbind, fenomenele istorice petrecute nu pot fi judecate cu 
“dacă”, totuşi ne putem imagina lesne cum s-ar fi desfăşurat lucrurile în ultimii 

                                                            
1
 Este cât se poate de semnificativ că, imediat ce revolta populară a răsturnat pe 
Ceauşescu în 22 decembrie 1989, actul acesta istoric numit “Revoluţie“ 
(Revoluţia română, Revoluţia noastră, Revoluţia tinerilor etc.) a început să capete 
ulterior noi denumiri, exprimând noi atitudini (aprecieri) despre faptele petrecute: 
“evenimentele“ din decembrie, “cotitura“ din decembrie, mergându-se până la 
expresia “ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989!“ Şi în prezent, după cum s-a 
văzut în presă, continuă disputa între cei ce consideră că în 1989 a avut loc 
efectiv o Revoluţie cu participare de masă şi cu o schimbare radicală a 
structurilor puterii politice şi cei ce apreciază că de fapt totul s-ar fi redus la o 
lovitură de stat sau de palat, în împrejurări interne şi cu concurs internaţional, 
care abia urmează a fi elucidate. Articole publicate în presa de cele mai diferite 
orientări, au insistat din nou asupra necesităţii dezvăluirii adevărului despre 
evenimentele din 22 decembrie 1989 şi mai ales, din zilele următoare. 
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opt ani dacă s-ar fi recurs şi ar fi dominat un alt limbaj, o altă comunicare 
socială şi deci, dacă s-ar fi creat o altă psihologie colectivă, de masă. Dacă ar 
fi prevalat încrederea în locul suspiciunii, toleranţa în locul intoleranţei

1
 res-

pectul reciproc în locul insolenţei, invectivei, calomniei, cooperarea în locul 
conflictului, răbdarea în locul irascibilităţii şi grabei, cinstea, demnitatea şi 
caracterul în locul lipsei acestora. În mod cert starea economico-socială, 
politică şi morală a societăţii româneşti de astăzi ar fi fost incomparabil mai 
bună. 

E perfect adevărat că, indiferent de aprecierile şi denumirile date ulterior 
Revoluţiei din decembrie 1989, aceasta a reprezentat un veritabil seism 
social-politic şi psihosocial. Abia mai târziu, dar nu chiar aşa de târziu, el va 
deveni şi un seism economic de lungă durată şi cu un înalt grad de intensitate 
sau, în alţi termeni, seismul politic a avut efecte neprevăzute, neaşteptate 
şi mai ales nedorite. S-a produs instantaneu o mişcare contradictorie: pe de o 
parte, puseul retro (recuperatoriu sau punitiv, răzbunător); pe de altă parte, 
puseul asaltului înainte (nepregătit, nerealist şi iluzoriu). 

Un diagnostic corect al stărilor de lucruri şi al stărilor de spirit create de 
avalanşa de evenimente contradictorii petrecute în România anilor 1990-1991 
a formulat Cătălin Zamfir

2
. El relevă modificarea stărilor de spirit colective: de 

la entuziasm, consens şi unitate, de la aspiraţia (“iluzia“) participării active într-
un proces concret consensual şi constructiv de reconstrucţie socială, până la 
dezamăgirea şi sentimentul de paralizie instalate curând după triumful 
revoluţiei. Recurgând la o exprimare sugestivă, autorul scrie: “Revoluţia a 
debutat printr-o mobilizare colectivă. Ea a continuat însă prin “trimiterea la 
vatră“ a colectivităţii şi substituţia ei prin mecanisme imperfecte şi greu de 

                                                           
1
 Ţine de un element de bun simţ să se pună cu francheţe şi să se răspundă clar la 
întrebarea: cu ce şi prin ce sunt “preferabile“ în relaţiile sociale intoleranţa faţă de 
toleranţă, suspiciunea, faţă de încredere, viclenia faţă de cinste, rivalitatea faţă de 
cooperare, delicateţea faţă de grosolonie? Şi totuşi, din nefericire în aceste tipuri 
bivalente, polare de comportament balanţa înclină spre partea negativă, iar, pe 
timp ce trece, aceasta nu numai că se permanetizează dar se extinde şi face tot 
mai puţin suportabile relaţiile sociale de toate genurile şi la toate nivelurile. 
Această stare de lucruri ne sileşte să ne întoarcem la constatarea tristă dar 
adevărată că în viaţa socială reală, în ciuda “repetatelor moralizări, a promi-
siunilor şi angajamentelor“ comportamentele negative prevalează asupra celor 
pozitive, iar în conflictul peren dintre “bine şi rău“, “frumos şi urât“, “adevăr şi 
minciună“ ultimele să iasă frecvent învingătoare. 

2
 Cătălin Zamfir, “Reflecţii asupra complexului sociologiei române postre-
voluţionare“, în revista “Sociologia românească“, nr.1/1992, pag.7-9. În acelaşi 
număr, semnalăm studiul “Distorsiuni şi violenţă în spaţiul politic al societăţii 
româneşti în tranziţie“ (pag.29-36). A se vedea şi comunicarea “Comportamentul 
colectiv violent“ din 13-15 iunie 1990 de Dorel Abraham, în Revista de psihologie 
nr.1/1992, pag.67-71. 



 

 

 

476 

controlat ale parlamentarismului şi pieţei. Ar fi fost imposibil să nu se producă o 
severă traumă psihică, colectivă în momentul în care motorul revoluţiei şi-a 
schimbat sediul în şedinţele caragialeşti ale CPUN

1
. 

Asupra calităţii vieţii populaţiei României în perioada de după decembrie 
1989 şi-au pus amprenta schimbările atât din zona datelor obiective ale 
existenţei, cât şi (dacă nu cumva mai ales) schimbările din sfera limbajului şi 
comunicării, din zona psihologiei individuale şi colective. Cum era firesc, în 
condiţiile date, dar nu şi dorite, nici linia dreaptă, nici cea ascendentă n-au fost 
proprii evoluţiei societăţii noastre în ultimii opt ani. Dar trebuie spus că oricâte 
zig-zag-uri, suişuri şi coborâşuri ar fi presupus obligatoriu trecerea de la vechiul 
sistem politic şi economico-social, de la vechiul climat psihosocial la altul, 
modul concret de desfăşurare a evenimentelor (apariţia rapidă şi menţinerea, 
chiar adâncirea crizei politico-sociale şi economice şi, corespunzător, starea 
psihosocială

2
) a fost dintre cele mai nefavorabile şi dăunătoare. 

În întreaga perioadă din 1990 încoace - şi nu mai puţin în prezent - 
dominanta climatului psihosocial, psihopolitic a constituit-o nu numai neîn-
crederea manifestă sau latentă, dar şi vrăşmăşia, învrăjbirea. 

În fine, un rol de maximă importanţă (fără specific naţional) l-a jucat 
faptul că opiniile, atitudinile, comportamentele oamenilor (indivizi, grupuri, 
colectivităţi mari până la dimensiunea întregii populaţii) au fost ghidate, 
“pilotate“ nu atât de fapte obiective (aparţinând Realităţilor de gradul I) ci de 
reprezentările

3
, de imaginile despre evenimente şi oameni care parvin predo-

minant prin mass-media internă şi externă. Limbajul şi comunicarea - aşa cum 
am relevat cu insistenţă în lucrările noastre

4
 - au avut un rol esenţial în crearea 

şi difuzarea largă a acestor imagini, respectiv în influenţarea, manipularea 
stărilor de spirit, opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor tuturor oamenilor. 

Crearea şi difuzarea unei imagini favorabile sau defavorabile constituie 
o preocupare majoră, un instrument psihosocial, psihopolitic forte în acţiunea 

                                                           
1
 În legătură cu aceasta, merită atenţie îndelungatul serial din ziarul “Libertatea“ 
(1992), intitulat “CPUN sau preistoria parlamentarismului revoluţionar“ de Toma 
Băbeanu. 

2
 “Euforia iniţială şi speranţele mari după colapsul în lanţ al regimurilor comu-niste 
au fost înlocuite de sobrietate, prudenţă şi chiar anxietate, atât specialiştii, cât şi 
profanii realizând că procesul de transformare este mult mai complicat şi complex 
decât se anticipase iniţial“, Daniel Dăianu, “Reflecţii dintr-o perspectivă 
românească“, Revista 22, nr.29 - iulie 1992, pag.13. A se vedea şi interviul recent 
“Mânuşa pe care o aruncăm anului „98“ în Revista 22, nr.19 din 12-18 mai 1998 
pag.6-8. 

3
 Reprezentările sociale, volum coordonat de A. Neculau, Ed. Polirom, 1997. 

4
 Ultima dintre ele se referă tocmai la rolul esenţial al mass-media în crearea, 
schimbarea, manipularea “lumii imganilor“ şi, prin intermediul lor, a realităţilor 
economico-sociale, politice şi culturale. (“Mass-media în tranziţie“, Editura 
Fundaţiei ROMPRES, 1966). 
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de realizare a unor scopuri şi interese fundamentale de ordin economic, politic, 
diplomatic, militar, cultural etc. Societăţile moderne au creat puternice instituţii 
specializate, experte în materie de creaţie, difuzare, fixare, menţinere a 
imaginilor şi un uriaş aparat de propagandă şi contrapropagandă. 

Odată formate, imaginile - fapt de ordin mental - joacă multiple funcţii 
psihologice şi acţionale. În condiţiile în care ele sunt întărite, prin mass-media

1
 

sau experienţă colectivă proprie şi individuală, ele se transformă în stereo-
tipuri

2
 (imagini mentale şi aprecieri valorice stabile “congelate“) în prejudecăţi. 

Sub raport practic imaginile formate (cu atât mai mult stereotipurile şi preju-
decăţile) întemeiază operaţia de atribuire: în virtutea ei se atribuie eveni-
mentelor, persoanelor, instituţiilor, documentelor, declaraţiilor etc. caracteristici 
pozitive sau negative independent de valoarea de adevăr sau fals a acestor 
aprecieri. 

Temeiul obiectiv al subordonării informaţiei (care desigur până la un 
anumit punct poate fi tratată de sine stătător) de către operaţia creării şi 
difuzării imaginilor despre realităţile de diferite grade, îl constituie faptul că ele 
organizează şi conferă semnificaţie informaţiilor; ele sunt acelea care 
influenţează gândirea şi comportamentele oamenilor, creează sau nu atitudini, 
stări de spirit, curente de opinie publică. 

Strategia politică (geopolitică) de destabilizare a României, de 
“colonizare“ a ei, cum se exprimă unii autori, a fost puternic susţinută de o 
strategie psihosociopolitică al cărei instrument principal a fost mass-media

3
. 

                                                           
1
 În revista Sfera politicii (nr. 64 din 1998) se publică mai multe studii la rubrica 
Mass-media azi, între care şi studiul profesorului PETER GROSS “Orbii 
conducându-i pe orbi”. 

2
 R. Bourhis, “Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri”, Ed. Polirom, 1997. 

3
 “Raportul Comisiei parlamentare însărcinate cu elucidarea evenimentelor din 
decembrie 1989 are un capitol intitulat “Rolul şi influenţa mass-media in-
ternaţionale asupra evenimentelor revoluţionare din decembrie 1989“ (a se vedea 
ziarul ADEVĂRUL din 24.V.1992) în care se relevă, între altele: “Contextul intern 
premergător acţiunilor revoluţionare din decembrie 1989 a fost influenţat şi prin 
diversele şi deosebit de intensele acţiuni desfăşurate în mass-media 
internaţională, având ca obiectiv crearea unei situaţii revoluţionare violente şi 
chiar a unui război civil, pe fondul nemulţumirilor existente, generate de 
dificultăţile şi greutăţile specifice crizei economice şi social-politice prin care 
trecea ţara... 

...Industria mass-media se dovedeşte a fi un factor permanent şi important de 
influenţare psihică şi morală a populaţiei... România constituie chiar un exemplu 
de reuşită a “dezinformării“ mass media prin cantitatea şi intensitatea informaţiilor 
asupra revoluţiei române şi mai apoi dărâmarea acestui “mit“, considerând tot 
ceea ce s-a petrecut în decembrie 1989 drept “cea mai mare minciună a 
secolului...“ 

 În baza unui plan bine conceput, desfăşurat printr-o acţiune convergentă din est 
şi vest, mass media internaţională a urmărit probabil, într-o primă fază, crearea 
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2. Criza economică. Resorturile şi efectele 
ei psihologice şi psihosociale 

Este ştiut că în a doua jumătate a deceniului nouă, criza economică a 
atins apogeul, politica economică a regimului Ceauşescu, cu structurile pe care 
le-a generat şi cu gradul de ineficienţă şi sufocare pe care l-a atins, a făcut să 
se acumuleze şi să se potenţeze reciproc factorii obiectivi ai crizei economice, 
o criză de sistem

1
. 

Pe plan social-politic aceşti factori au acţionat prin intermediul 
factorilor psihologici şi psihosociali. Efectele psihologice şi psihosociale 
ale crizei economice, s-au metamorfozat în cauze ale adâncirii acesteia şi, 
inevitabil, ale exploziei politice din Decembrie 1989. 

Aşa blocat, anchilozat, nefuncţional şi ineficient cum ajunsese, sistemul 
economiei naţionale era totuşi unul organizat (chiar supra-organizat din cauza 
unui centralism excesiv, birocratic, nefuncţional). Prăbuşirea dictaturii, 
absenţa unei tranziţii mai lente, graduale de la un sistem (regim) politic la altul, 
cum s-au petrecut lucrurile în ţările vecine, anihilarea bruscă a funcţiilor şi 
autorităţii statului, “pornirea“ vehement anticeauşistă - devenită “anticomunistă“ 
- identificarea întregului sistem ca negativitate totală, tulburările şi violenţele 
politice de stradă, măsurile pripite, desigur fortuite ale Guvernului Provizoriu, 
nefericita “deschidere a graniţelor“ şi condiţiile internaţionale tulburi au condus 

                                                                                                                                                    
condiţiilor de declanşare a unor acţiuni revoluţionare, violente, între populaţia 
civilă şi forţele de ordine, prevăzute a se solda cu mari pierderi umane şi 
materiale, iar în a doua fază slăbirea reciprocă a organelor puterii armate a ţării, 
prin declanşarea unui autentic război civil, în care principalele protagoniste să fie 
securitatea şi armata. În o a treia fază se prevedea o posibilă intervenţie străină, 
de genul celei din Panama şi Iugoslavia... Acţiunea s-a desfăşurat urmărindu-se 
probabil următoarele scopuri: 

 - demascarea, o dată în plus, a sistemului comunist, a cruzimilor şi atrocităţilor de 
care era capabil, paralelizarea lui cu nazismul, în scopul creării unei stări de spirit 
repulsive şi scoaterii lui, în totalitate, din istoria omenirii; 

 - barbarizarea poporului român, care a fost capabil de asemenea atrocităţi, 
“măcel“, “genocid“ înfăptuite de armată şi diabolicele procedee folosite de 
organele de ordine ale miliţiei şi securităţii comuniste etc.; 

 - învrăjbirea şi dezbinarea diasporei româneşti, lansarea ei în acţiuni desta-
bilizatoare şi chiar violente; 

 - transformarea românilor disidenţi în bancă de informaţii mai mult sau mai puţin 
reale şi în personal de difuzare a zvonurilor; 

 - realizarea de panică şi condiţii de declanşare a unui război civil în ţară; 
 - învrăjbirea naţionalităţilor conlocuitoare, pe fondul drepturilor omului, dirijarea lor 

pe direcţii violente. 
1
 Aceasta constă în faptul că, spre deosebire de capitalism, care “a învins“ fe-
udalismul prin categorii economice proprii, specifice, funcţionale, socialismul nu 
dispune de propriile sale categorii economice, aflându-se în “captivitatea“ celor 
capitaliste. 
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la dezorganizarea sistemului economic, au creat premisele obiective ale de-
clanşării unei îndelungate şi mereu agravate crize economice. 

Aceasta se suprapunea crizei provocate de o economie supra-
centralizată, de metodele de comandă şi subiectivismul ce venea în flagrantă 
contradicţie cu legile economice - legi ale economiei în general, ale economiei 
de piaţă în special în condiţiile globalizării acesteia. 

“Economia românească - sublinia acad. N.N. Constantinescu - avea 
uriaşe probleme, dar era o economie care ar fi putut să fie condusă cu succes 
pe un drum care s-o integreze eficient în economia mondială. Mai mult, 
inexistenţa datoriilor externe şi existenţa disponibilului propriu de aproape două 
miliarde de dolari oferea posibilitatea ca, în condiţii de pricepere şi responsa-
bilitate, să se înceapă acţiunea de retehnologizare a economiei şi cea de 
ridicare reală a nivelului de trai al populaţiei. 

Pentru aceasta, însă, nu trebuia permisă şi încurajată dezorganizarea şi 
decăderea economiei, ci era nevoie de un program de reformă concret care 
să realizeze ordonat şi eficient schimbările de sistem necesare. La rândul său, 
acest program ar fi cerut o corelare judicioasă între transformările economice şi 
politice pentru a obţine maximum de efect util economic şi social“. 

Practic s-a propus nu o înlocuire a vechilor structuri şi mecanisme 
economice, ci o sfărmare sau suspendare a lor. O “nerăbdare“ şi o miopie 
istorică (explicabilă în contextul psihopolitic dat) au determinat o recidivă 
proletcultistă în economie şi nu numai, o subapreciere şi dispreţuire a ceea ce 
se acumulase sub forma un apreciabil patrimoniu de valori - (de forţe pro-
ductive) creat timp de douăzeci-treizeci de ani în regim aşa-zis comunist

1
. 

Paradoxal, am avut de a face cu o orientare chiar oficializată, către distrugere, 
degradare, jefuire a bunului public, a avuţiei naţionale, care a continuat ani de 
zile. 

Destrămarea sistemului economic CAER, în care România funcţiona, 
ghidată de criterii proprii, neconcordante cu cele oficiale ale CAER, a contribuit 

                                                           
1
 Extrapolându-se din sfera politicului (denumirea partidului) termenul comunist - 
comunism în sfera societăţii globale, a sistemului social s-a comis o eroare 
teoretică elementară, ştiut fiind că Marx şi Engels au statuat două faze ale 
orânduirii postcapitaliste: socialismul şi comunismul (ca societate fără clase). Or 
dincolo de retorica politică, nicăieri în fostul lagăr socialist nu s-a ajuns la faza 
superioară a socialismului, comunismul, ca societate fără clase şi cu principiul 
repartiţiei: “de la fiecare după capacitate - fiecăruia după nevoi“. Riguros vorbind 
nu pot fi denumite comuniste - în sensul clasic al cuvântului - societăţile din fostul 
lagăr socialist, ele neajungând din punct de vedere economic şi social la stadiul 
proiectat de întemeietorii doctrinei comuniste. Dar, din motive strict propagan-
distice, intelectuali, politicieni şi jurnalişti au abandonat orice rigoare teoretică 
(Vezi în legătură cu această temă cartea lui M. Florian “Controversele secolului 
XX”, Ed. Diogene, 1997. 
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din plin la dezorganizarea şi chiar prăbuşirea relaţiilor economice nu numai 
internaţionale ale ţării noastre, ci şi interne. 

O remarcabilă încercare de evaluare a stării economice a României de la 
răspântia din Decembrie 1989 şi o variantă de reconstrucţie pe noi baze şi 
principii a economiei naţionale a făcut-o grupul multidisciplinar al oamenilor de 
ştiinţă care au elaborat “Schiţa privind strategia înfăptuirii economiei de 
piaţă în România“ - aprilie 1990. Deşi ignorată şi atunci şi ulterior, până azi, 
socotim că aceasta rămâne un document de referinţă din mai multe puncte de 
vedere: 

 e una din primele încercări de a caracteriza obiectiv situaţia 
economică a ţării, din perioada respectivă, şi de a defini direcţiile de 
realizare a tranziţiei spre economia de piaţă, introducând o nouă 
terminologie, un nou limbaj - menite să inaugureze un nou tip de 
activitate, organizare, conducere economică-socială; 

 e una din primele aproximări ale căilor considerate dezirabile, nece-
sare şi, eventual, posibile de realizare a tranziţiei în România, care 
formula o serie de idei, principii şi orientări, a căror judecare, prin 
prisma evoluţiei societăţii noastre până azi, este, de asemenea, in-
structivă; unele idei şi formulări şi-au dovedit justeţea, altele inevitabil, 
nu; 

 documentul (textul prezentat ca o primă schiţă, provizorie, perfectibilă 
şi nu ca un program guvernamental sau electoral), a fost urmat de 
alte tipuri de documente cu caracter politic, dar “Schiţa“ şi-a propus să 
trateze “numeroasele probleme“ ale tranziţiei cu rigurozitate şi pro-
bitate ştiinţifică, în afara oricăror considerente de ordin 
conjuctural, urmărind detaşarea unor strategii coerente şi unitare, 
analiza implicaţiilor directe şi indirecte ale fiecărei măsuri avute în 
vedere, ca şi evaluarea realistă a costurilor

1
. 

Cel puţin două idei de principiu a căror valabilitate este confirmată, 
merită a fi reamintite azi, la opt ani de la formularea şi comunicarea lor publică. 

Subliniind clar că “trecerea la o economie de piaţă este o necesitate 
indiscutabilă“, că “suntem în prezenţa unei crize economice“ şi că 
“procesul edificării din temelii a unui nou tip de economie nu va fi un 
marş triumfal, ci o cale plină de tensiuni, greutăţi şi stări conflictuale“, 
Schiţa formula ideea că economia de piaţă, care cunoaşte multiple forme 
concrete, particulare, nu poate fi un model de import: “Trebuie mers cu 
hotărâre pe calea deschiderii unui câmp cât mai larg trăsăturilor fundamentale 
ale economiei de piaţă, în forme adecvate necesităţilor, posibilităţilor, 
tradiţiilor şi intereselor poporului român, adoptând tot ce ni se potriveşte 

                                                           
1
 “Schiţa privind strategia înfăptuirii economiei de piaţă în România“, mai 1990, 
coordonator acad. Tudorel Postolache, Introducere, pag. 10. 
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organic din practica ţărilor avansate“
1
. 

În dilema: “terapie-şoc“ sau “tranziţie graduală de durată“, autorii 
Schiţei optează pentru “o tranziţie graduală efectuată în ritm rapid“ cu 
asigurarea unei “protecţii sociale eficace“ şi costuri sociale suportabile

2
. Se 

recomandau două linii de prioritate: a) agricultura, industria alimentară, 
turismul, serviciile; b) informatizarea, microprocesorizarea şi robotizarea 
economiei menite a valorifica inteligenţa, creativitatea populaţiei României. 

O altă idee demnă de reamintit este cea privitoare la condiţiile 
obligatorii ale realizării obiectivelor tranziţiei, indiferent de variantele ce se 
adoptă din cele opt propuse, anume: 

 o imagine realistă asupra moştenirii în domeniul economic; 
 luarea strictă în consideraţie a particularităţilor economico-sociale 

şi psihosociale ale României, refuzând soluţii gata fabricate în 
străinătate; 

 obţinerea unui cât mai larg consens social, asigurarea unei stabi-
lităţi economice şi unui climat corespunzător mersului tranziţiei, în 
condiţii de autentică şi deplină democraţie, deci de participare şi 
vizibilitate (transparenţă) socială; 

 respectarea corelaţiilor dintre creşterea producţiei, producti-
vitatea muncii şi nivelul salariilor. 

“Dacă nu se va reuşi ca în timpul cel mai scurt după alegeri unităţile 
economice să lucreze după criterii economice, atunci presiunile inflaţioniste vor 
izbucni sub forma unei inflaţii galopante, care nu numai că va pulveriza întreg 

                                                           
1
 Lucr. cit., pag. 11. 

2
 Cercetând poziţiile şi punctele de vedere exprimate în anul 1990 de economişti, 
inclusiv cei aflaţi în aparatul de stat - ne-a reţinut atenţia serialul intitulat 
“Economia de piaţă“, semnat de Th. Stolojan, pe atunci prim-adjunct al ministrului 
finanţelor. În articolul “Despre terapia de şoc sau tranziţia graduală“, evocându-se 
realităţilor specifice economiei româneşti, argumenta necesitatea unei tranziţii 
gradual accelerate, unul dintre argumente fiind: 

 “aspiraţia puternică de progres economic şi social a poporului român, care, din 
punctul de vedere al parametrilor calităţii vieţii, se află pe unul din ultimele locuri 
din Europa ... O asemenea stare impune răspunderea pentru împiedicarea 
deteriorării calităţii vieţii în perioada de tranziţie. 

 Iată de ce, tranziţia graduală accelerată însoţită de instituirea unui sistem modern 
de protecţie socială pentru acele categorii ale populaţiei care vor resimţi efectele 
introducerii mecanismelor economiei de piaţă şi ale tehnologizării ramurilor 
reprezintă, în opinia noastră, singura cale fezabilă şi mai ales, responsabilă pe 
care se poate păşi în tranziţia românească spre economia de piaţă“ (ziarul 
“Dimineaţa“ între 7 şi 24 iunie 1990, nr. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 105 - 
articole scrise de autor special pentru acest cotidian, în calitate de membru al 
Comisiei guvernamentale care a elaborat Schiţa privind strategia înfăptuirii 
economiei de piaţă în România). 
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pachetul de revendicări satisfăcute, dar va adânci criza moştenită, ridicând 
enorm costurile sociale şi generale, interne şi externe ale tranziţiei“ (subl. 
ns.). 

“Schiţa“ preconiza ca introducerea convertibilităţii leului - să se realizeze, 
cu condiţia asigurării unei rezerve valutare de 3-3,5 miliarde dolari şi a 
practicării metodelor uzuale pe plan internaţional de protecţie a monedei 
naţionale (pag. 20). 

Se ştie cum s-a procedat în practică şi ce rezultate negative s-au 
recoltat. 

E notoriu - şi tragic - faptul că respectivele condiţii minim necesare nu s-
au întrunit şi că dintr-un complex de cauze obiective, dar mai ales subiective, 
psihologice şi psihosociale (mai exact psihosociopolitice) atent “monitorizate“ 
(dirijate) internaţional, avertismentul formulat în “Schiţă“, dar şi în multe alte 
luări de poziţie ale economiştilor şi ziariştilor competenţi în materie de eco-
nomie, au fost practic ignorate, ajungându-se nu la resorbţia sau diminuarea 
fenomenelor de criză ci la adâncirea acestora până la starea economică 
caracterizată prin termenii: dezastru, degringoladă, catastrofă, marasm, 
haos, colaps, “bulgarizare”. 

Cercetările Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii au pus în evidenţă 
măsura degradării nivelului de trai şi calităţii vieţii populaţiei, proporţiile pe care 
le-a luat sărăcia, ca urmare a unei politici economice neconforme cu proiectele 
iniţiale şi promisiunile făcute, neconforme cu posibilităţile reale de care 
dispunea economia românească la finele anului 1989 şi în anii următori (Vezi 
bibliografia). 

Nu poate să nu se observe atenţia acordată în “Schiţa...“ disjuncţiei 
între protecţia socială şi “ajutorul social“, care stimulează atitudini pasive de 
resemnare, care transformă grupuri sociale în “milogi“, în loc să stimuleze o 
poziţie activă de autosusţinere. Ori, termenul: “protecţia socială faţă de 
dezechilibrele economice şi sociale“ atrage atenţia şi tindea să canalizeze efor-
turile colective spre zona vitală a producţiei şi productivităţii muncii, a calităţii 
produselor, a angajării maxime a forţei de muncă (protecţia împotriva şo-
majului deci, nu numai protecţia temporară a şomerilor). Politicile de “protecţie 
socială“ nu trebuie identificate - în viziunea autorilor Schiţei... - cu cele de 
“asistenţă socială“ cu atât mai mult cu cât în primul concept intră şi “protecţia 
consumatorului“ şi “protecţia mediului ambiant“. 

Este interesant să se constate că şi după noiembrie 1996, când s-a 
instituit o nouă Putere şi o nouă politică economică (“terapia de şoc“), ideea 
protecţiei sociale merge în continuare şi mai accentuat pe linia contrară 
preconizată de “Schiţă“. Astfel s-a adoptat - inclusiv în Bugetele pe 1997 şi 
1998 - soluţia alocării de resurse pentru păturile “cele mai defavorizate“ (practic 
cele mai sărace), pentru compensarea cu 6-12-20 salarii a unor categorii de 
oameni trimişi în şomaj ca urmare a restructurării activităţii economice prin 
lichidare sau scoatere la licitaţie. Efortul financiar investiţional şi creşterea 
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economică au fost amânate din 1997 în 1998 şi din 1998 pentru finele 
secolului... 

Faptele, rezultatele concrete, vizibile ale activităţii în diferite sectoare 
vitale vieţii economico-sociale înscrise pe o curbă descendentă au demonstrat 
că factorii de conducere politică au adoptat succesiv decizii eronate. 

“Evoluţii dezastruoase ale economiei noastre... este expresia modului în 
care a fost înţeleasă, proiectată şi desfăşurată această tranziţie“

1
. 

“Este foarte greu de stabilit care este cea mai gravă eroare economică, 
din două motive: în primul rând, pentru că sunt foarte multe grave, iar în al 
doilea rând, pentru că majoritatea lor constituie o continuare şi o amplificare 
a erorilor comise în perioada 1990-1991. Guvernul Stolojan nu a remediat 
erorile guvernării Roman, ci doar le-a gestionat“

2
. 

De ce, cum se explică asemenea decizii luate evident de oameni, de 
colective de oameni? 

Nu pot fi formulate răspunsurile întemeiate, explicaţii raţionale fără a ne 
adresa factorilor psihologici şi psihosociali, conjuncturali şi climatului în care 
s-au luat respectivele decizii, stărilor de spirit tensionate şi confuze pe care le 
traversa organismul social, bulversarea comunicării sociale. Îndrăznim să afir-
măm că, în ultimă instanţă, tocmai aceşti factori sunt răspunzători de evoluţiile 
negative. Ne putem imagina (din păcate numai imagina, acum post factum) 
pe ce linie de evoluţie s-ar fi înscris, ce rezultate, ce performanţe ar fi realizat 
sistemul economico-social, dacă ar fi acţionat factori psihosociali pozitivi, favo-
rabili adoptării şi mai ales realizării unor decizii adecvate de politică economică, 
corespunzătoare intereselor naţionale, dacă s-ar fi obţinut înţelegerea 
populaţiei privind obligativitatea unui raport echilibrat între producţie-produc-
tivitate şi salarii (venituri), a păstrării patrimoniului naţional de valori materiale şi 
bunuri culturale ş.a.m.d. 

La întrebarea: cum anume s-au creat şi menţinut atâta timp stările de 
spirit tensionate aproape ritmic, răspunsul este: prin limbaj-comunicare, prin 
alimentarea sistematică a conflictelor şi adversităţilor politice, prin reaprinderea 
lor când se creau condiţii de calmare şi normalizare a climatului psihosocial 
(campanii de presă, greve şi manifestaţii, monarhiade, proclamaţii etc.). În 
numele rostirii adevărului şi numai adevărului, au proliferat multe falsuri; în 
numele democraţiei, s-a dat curs unor atitudini nedemocratice, anarhice, 
destabilizatoare, de incitare şi tulburare a ordinii publice de erodare a 
autorităţilor statului, de aţâţare a unor categorii sociale împotriva altora pentru 
a se bloca un minimum consens şi unitate naţională, atât de necesare în pe-
rioade de criză şi primejdii. 

                                                           
1
 Vasile Pilat, Convorbiri libere despre tranziţie (I), în Revista 22, nr.31 din august 
1992, pag.13. 

2
 Al.D.Albu, “Erorile comise au fost multe şi toate grave“, răspunsurile la o anchetă 
a ziarului “MERIDIAN“ din 5 ianuarie 1993. 
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Până şi un intelectual, critic literar, devenit om politic, Nicolae Manolescu 
va distinge două etape în schimbările politice din România, cea dintâi 
(decembrie 1989 - septembrie 1991) caracterizându-se prin “manifestaţii şi 
lupte de stradă, radicalism, negativism, maniheism (cei buni versus cei răi) şi 
anticomunism visceral“ (“Dreptul la normalitate“ în revista Secolul 20, nr. 11-12 
din 1996 pag. 22). 

Criza economică ce se va contura din 1990-1991 şi se va amplifica an cu 
an până azi se originează în politic, în crizele politice succesive, iar acestea în 
psihologic, în criza psihosocială. Faptul că în loc să se ajungă la un minim 
consens politic în jurul interesului naţional - care cerea stabilitate şi calm 
social - s-a mers exclusiv pe calea confruntărilor politice violente, de stradă

1
, 

pe calea excluderii reciproce de pe arena politică, a intoleranţei incompatibile 
cu dialogul şi compromisul - a împins pe plan secundar şi chiar a lăsat “în voia 
soartei“ gospodărirea economiei naţionale, patrimoniul naţional, creându-se 
toate condiţiile pentru o criză din ce în ce mai gravă pe termen lung. 

O analiză de factură ştiinţifică, temeinică a situaţiei actuale a României 
au întreprins Asociaţiile de economişti şi reprezentanţii unor instituţii 
academice în “apelul în vederea scoaterii economiei româneşti din criză şi 
asigurarea dezvoltării ţării“ adresat preşedinţiei, guvernului, parlamentului, 
partidelor politice şi societăţii civile din România - publicat în ziarul Economistul 
din 3-4 aprilie 1998. Este vorba de o analiză autorizată, sustrasă ipotecilor 
politice conjuncturale şi, de aceea, merită a fi reprodusă aici, cu atât mai mult 
cu cât presa cotidiană nu şi-a făcut datoria de a comunica şi comenta 
aprecierile din acest document. 

“APELUL“ porneşte de la constatarea că: 
 în întreaga perioadă ianuarie 1990-martie 1998, ca o acuzitare a 

dezechilibrelor acumulate, dar şi datorită însemnatelor deficienţe ale strategiei 
de reformă, economia a fost supusă unor grave stări de criză, zguduită de 
puternice valuri inflaţioniste, procese de decapitalizare şi dezindustrializare, d-
evalorizarea dramatică a monedei naţionale, îngustarea severă a pieţei interne, 
pierderea pieţelor externe tradiţionale, declinul pronunţat al producţiei 
naţionale, accentuarea dezechilibrelor balanţei comerciale şi de plăţi, blocarea 
mecanismelor economiei reale şi ale celei monetar-financiare, lichidarea la 
întâmplare a întreprinderilor, ca şi funcţionarea haotică a cadrului juridic şi 
instituţional al întregului proces de reformă. 

A crescut gradul de sărăcie a populaţiei, şomajul cuprinde tot mai largi 
grupuri sociale, s-au redus îngrijorător numărul populaţiei, natalitatea şi nivelul 

                                                           
1
 Începând încă din 12 şi 28-29 ianuarie 1990, continuând în 18 februarie, 19-21 
martie la Tg. Mureş, 13-15 iunie 1990 (după primele alegeri libere din 20 mai), 
Piaţa Universităţii etc., 25-27 septembrie 1991 (ultima mineriadă cu deznodământ 
politic). O prezentare detaliată, bazată pe documente, în cartea “Viaţă politică 
între violenţă şi dialog“ de Ion Iliescu, Ed. Sincron, 1998. 
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educativ, s-a mărit rata de morbiditate, concomitent cu diminuarea speranţei 
de viaţă la naştere, se accentuează procesul de îmbătrânire demografică, nu-
mărul pensionarilor depăşeşte pe cel al salariaţilor, fenomenele de delincvenţă 
şi excluderea socială se înmulţesc, începe un proces de atacare a însăşi 
bazelor biologice ale naţiunii. Aceasta dovedeşte o dată mai mult caracterul 
eronat al concepţiei de reformă aplicată până acum, ruptă fundamental de 
condiţiile şi nevoile economiei româneşti, deseori intrând deschis în 
contradicţie cu interesul naţional. 

Sunt sesizate aici determinări psihologice şi psihosociale ale crizei 
economice (“concepţia eronată asupra reformei, neînţelegerea şi neluarea în 
consideraţie a condiţiilor şi nevoilor economiei româneşti, lezarea intereselor 
naţionale“), precum şi consecinţele psihologice şi psihosociale ale politicilor 
economice greşite asupra stărilor de spirit ale populaţiei (dezamăgirea, 
pierderea încrederii în reformă, a răbdării, riscul unor tensiuni sociale). Sunt, pe 
drept cuvânt criticate practicile de elaborare a strategiilor şi măsurilor 
economice în “birourile politico-clientelare îngust interesate, care nu se bucură 
de încrederea şi sprijinul populaţiei şi nu exprimă interesul naţional“. 

Principalele capitole ale apelului lansat de oamenii de ştiinţă şi 
economiştii din structurile active ale societăţii se refera la: necesitatea unor 
strategii şi programe concentrate pe bază de eficienţă economică, ecologică şi 
socială, elaborate de specialişti români; crearea de structuri economice 
operaţionale şi moderne, dezvoltarea selectivă a industriei, oprirea declinului şi 
relansarea industriei; punerea în valoare a potenţialului agriculturii; privatizarea 
şi restructurarea după criterii economice, sociale şi ecologice; o structură 
socială bazată pe clasa de mijloc; deblocarea financiară şi rolul activ şi pozitiv 
al statului în economia de tranziţie. 

Experienţa de până acum, necesităţile presante ale deblocării 
economiei, precum şi riscul piederii încrederii şi răbdării populaţiei, care a 
ajuns să fie saturată de conflictele politice, fac imperativă renunţarea la 
partizanatul politic orb în materie de reconstrucţie economică, operaţiune care 
ar trebui supusă nu opţiunilor ideologice, ci legilor economice şi unor rigori 
tehnice, slujite de specialişti. 

3. Determinări psihologice şi psihosociale 
ale crizelor politice 

Conceptul de criză politică, poate şi trebuie privit într-un sens larg şi în 
altul restrâns, luînd drept criterii de apreciere duratele şi sfera de 
cuprindere (orice criză guvernamentală, chiar dacă se repetă periodic este 
de relativ scurtă durată şi nu afectează de regulă sistemul politic ca atare, 
fiind o criză în sistem: dar sunt şi crize politice de lungă durată - decenii 
întregi - crize istorice, crize de sistem social-politic-economic-cultural. 
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Crize de sistem şi crize în sistem 
În perioada 1944 - 1989 România a intrat şi s-a aflat într-o criză politică 

de sistem cu diferite etape, dar în esenţă o criză a democraţiei (nu luăm aici în 
consideraţie perioada istorică 1938 - 1944 de dictatură regală şi militară). 
Deoarece la un moment istoric dat România cunoscuse un sistem politic 
democratic, cu particularităţile şi limitele sale, instaurarea regimului totalitar, 
anti-democratic a reprezentat o lungă perioadă de criză politică de sistem, 
care, prin cultul personalităţii şi-a pus amprenta negativă asupra tuturor 
sferelor vieţii sociale şi individuale; ajunsă la apogeu, devenită insuportabilă, 
aceasta a dus la răsturnarea violentă din decembrie 1989, la sfărâmarea 
regimului politic dictatorial. 

Această îndelungată criză politică de sistem, îşi va prelungi efectele 
nocive şi în epoca post-revoluţionară, ce sub numele de tranziţie va avea să 
cunoască o succesiune de crize politice segmenţiale, care nu numai că nu s-au 
încheiat în noiembrie 1996 prin trecerea Puterii în mâna fostei Opoziţii 
coalizate, ci abia au deschis un nou ciclu de crize politice. 

Paginile următoare le rezervăm crizei politice declanşate în decembrie 
1997 sub forma unui studiu de caz şi prelungită luni de zile în 1998. 

Rădăcinile acestei crize politice în sistemul creat după 1989 se află în 
felul în care au fost obţinute şi apoi “gospodărite” (în manieră tipic 
politicianistă) rezultatele alegerilor din 1996, în special ale alegerilor 
parlamentare şi prezidenţiale din noiembrie. În bătălia alegerilor au fost puse 
în lucrare toate mijloacele de comunicare persuasive care sunt de natură 
psihosocială. 

Pe tot traiectul activităţilor şi relaţiilor politice apelul la mecanismele 
psihologice şi psihosociale este extrem de important, dar el are un rol 
decisiv în campaniile electorale. Abilitatea psihologică şi psihosociologică a 
sfaturilor de campanie, capacitatea lor de a crea o imagine favorabilă pentru 
liderii proprii şi nevaforabilă partidelor şi liderilor adverşi sunt cele ce asigură, 
pe de o parte, victoria unora şi, pe de altă parte, înfrângerea altora. 

Analiştii politici, ca şi majoritatea jurnaliştilor - ultimii contribuind masiv 
(chiar prin acţiunea lor continuu antiguvernamentală din anii precedenţi) la 
victoria CDR în alegerile din 1996 - au ajuns la concluzia că principalul în 
campania electorală a fost bătălia pentru imagine. În acest scop s-a recurs fără 
scrupule la toate mijloacele de influenţare - manipulare psihologică şi psi-
hosocială, s-au ridicat la “cote de inundaţie” demagogia politică, promisiunile 
electorale fără acoperire materială, dar cu un anume grad de credibilitate la 
alegători care şi-au pus speranţe (exagerate, nemotivate raţional) în 
schimbare. 

Sloganul “schimbării” atât de intens şi eficient folosit de fosta Opoziţie, în 
ciuda caracterului său vag a indus iluzia unei îmbunătăţiri rapide ce s-ar putea 
datora forţelor politice CDR şi candidatului acesteia la preşedenţie (a se vedea 
aşa-numitul “Contract cu România”). Spiritul ofensiv, chiar agresiv al propagan-
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dei CDR împotriva celor de la Putere (PDSR) şi a preşedintelui Iliescu, 
vehemenţa campaniei de presă, la care, desigur, s-au adăugat slăbiciunile şi 
greşelile campaniei electorale a PDSR (minate dinăuntru), faptul că împotriva 
acestuia au luptat “pe cont propriu” şi cu duritate foştii aliaţi - PUNR, PSM, 
PRM, cu candidaţi proprii la preşedenţie, situându-se practic de partea Opo-
ziţiei), au determinat ca o bună parte a electoratului să voteze nu atât pentru 
CDR, cât mai ales împotriva PDSR şi a preşedintelui Iliescu. Partidele din 
Convenţie şi în special PNŢCD n-au dobândit o majoritate confortabilă, care să 
le asigure posibilitatea formării unui Guvern CDR, obligându-le să recurgă la o 
Coaliţie inclusiv cu o forţă politică “neprietenă”, concurentă cum era PD şi cu o 
forţă politică “toxică”, aşa cum e UDMR. 

Este drept că în perioada post-electorală, încă de la început (decembrie 
1996) şi tot mai accentuat în 1997 CDR, respectiv PNŢCD, s-a comportat ca şi 
cum ar fi fost singurul învingător în alegeri, tratând algoritmul în favoarea sa, 
ceea ce a stârnit până la urmă reacţia publică a PD, urmată de vădite orgolii 
rănite în cadrul CDR - la Alianţa Civică, la Partidul Naţional Liberal, la PAR. 

Astfel Coaliţia, dar şi CDR s-a găsit după guvernare în stare conflictuală 
şi de disoluţie într-un “război mediatic

1
” în care noile Protocoale (inclusiv de 

neagresiune publică) şi noile organisme politice paraconstituţionale (COCOPO 
şi COCOPA) nu numai că nu au soluţionat conflictele, dar au provocat o acută 
criză politică şi guvernamentală. 

Ce rol au jucat şi joacă o serie de factori psihologici şi psihosociali în 
această criză, care este vădit şi o criză de încredere pe fondul unor conflicte de 
interese destul de serioase? 

                                                           
1
 În conflictul politic CDR-PD, respectiv dintre miniştrii PD şi primul-ministru, căruia 
i-au cerut insistent demisia, aceasta din urmă le adresează în 26-27 februarie 
1998 o Scrisoare de răspuns la Declaraţia colectivă de demisie a demnitarilor PD 
(din 2 februarie 1998). Dacă ziarul “Adevărul” publică scrisoarea şi republică 
Declaraţia - ceea ce constituie un gest de corectă şi obiectivă informare a 
publicului - redacţia “nu scapă ocazia” de a oferi un titlu “cu tâlc”: RECHIZITORIU 
SAU TESTAMENT? (plus o fotografie care îl arată pe Ciorbea crispat sub care 
stă scris: “Zâmbetul unui om nevoit să se retragă şi care nu mai are nimic de 
pierdut”. Ziarul “Republica” titrează:”În faţa catastrofei, Ciorbea aruncă toate 
pisicille moarte în curtea PD” şi publică editorialul “Cârma lui Ciorbea s-a rupt şi 
navigăm după stele”. Ziarul “România liberă”: ”Premierul răspunde acuzaţiilor 
aduse de către ex-miniştrii: PD”. Ziarul “Cronica Română”: ”Ciorbea către criticii 
săi din PD: “Nu sunt suficient de şmecher pentru a participa la împărţirea 
caşcavalului”. Ziarul “Evenimentul zilei”: “V. Ciorbea atacă PD din toate poziţiile”. 
Ziarul “Naţional”: “Ciorbea necruţătorul, cu un editorial al lui I. Cristoiu; 
”Muribundul Victor Ciorbea e sănătos, bine mersi”. Ziarul “Libertatea”: “În 
guvernul Ciorbea a început un nou război. Premierul îi acuză dur, într-o 
surprinzătoare scrisoare deschisă, pe foştii miniştrii ai PD. El aminteşte de 
organele de anchetă”. 
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Dacă se compară comportamentul, atitudinile şi limbajul politicienilor de 
după alegeri, respectiv după instalarea la Putere a unora şi în Opoziţie a altora, 
cu cele de dinaintea alegerilor, respectiv din campania electorală, se constată 
o diferenţă radicală. 

E o banalitate constatarea - amară pentru alegători, dar mereu repetată - 
că cei ajunşi la Putere “uită” promisiunile din campanie, “uită” să-şi mai 
contacteze alegătorii, să mai ţină cont de doleanţele lor, ba chiar ridică bariere 
de tot felul şI îngustează la maximum căile de acces către ei (audienţe, etc). 
Din solicitat alegătorul devine solicitant, ţinut la uşi şi pe scări, amânat, refu-
zat şi nu arareori chiar batjocorit. În loc de soluţii şi satisfacţii, alegătorii au 
parte de justificări şi explicaţii. Superflue. Cinice. 

De la atitudinea curtenitoare din timpul campaniei de alegeri, cetăţeanul 
se trezeşte în faţa unui munte de aroganţă, dispreţ, ignorare. Este de amintit 
între altele atitudinea guvernanţilor faţă de doleanţele personalului din 
sistemele sanitar, şi de învăţământ din perioada alegerilor şi tratamentul aplicat 
aceloraşi cetăţeni în timpul grevelor din februarie 1998. 

 
Criza autorităţii de stat 
În manieră tipic jurnalistică, dar uneori şi sub influenţa analiştilor politici, 

criza politică este dacă nu redusă, cel puţin identificată cu crizele raporturilor 
dintre partidele reunite în Coaliţie, cu criza guvernamentală, cu criza 
parlamentară, sau cea din rândurile Opoziţiei. Fără a subaprecia importanţa şi 
efectele negative ale acestor crize - provocate, la rândul lor în mare măsură de 
criza psihosocială de încredere - trebuie accentuat că cea mai gravă şi 
nocivă criză este criza de autoritate a statului, este subminarea forţei acestuia 
de a apăra şi promova interesele vitale ale întregii naţiuni, independenţa şi 
suveranitatea ţării, unitatea şi integritatea teritorială, patrimoniului de valori ma-
teriale şi spirituale ale naţiunii române. 

O înţelegere complet greşită a democraţiei, care conduce la opusul ei - 
la uzurparea ei - este ideea (şi practica) potrivit căreia partidul sau partidele 
majoritare în Parlament care formează guvernul se identifică cu statul, 
uzurpându-i prerogativele, confundând politica de partid cu politica statului, stat 
care reprezintă (trebuie să reprezinte) interesele tuturor cetăţenilor şi nu doar 
ale alegătorilor partidului (partidelor) aflate temporar la Putere. 

În decurs de doi ani, Coaliţia CDR-USD-UDMR a demonstrat că 
partidele componente sunt interesate prioritar de puterea lor în Stat, şi nu 
de puterea, autoritatea şi funcţionalitatea Statului, instituţiilor şi organismelor 
sale funcţionale. Prin “algoritm” s-a ajuns la o divizare şi dezarticulare a 
organismului numit stat, la o slăbire accentuată a tuturor celulelor sale, la atro-
fierea şi dereglarea activităţilor instituţiilor statale cu funcţii interne şi externe 
vitale. 

Ce fel de stat este - poate fi - acela în care care ministerele sunt transfor-
mate în feude (şi chiar sedii) de partid, în care Fondul Proprietăţii de Stat e 
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transformat în Fondul proprietăţii unui partid de guvernământ, în care Guvernul 
se substituie Parlamentului şi Preşedinţia organelor de justiţie şi chiar organis-
melor economice interne şi externe? 

Un organism existenţial fundamental al statului ca atare, nepolitic, cum 
este armata, a ajuns să fie obiect de atacuri şi, din nefericire, de demolare 
chiar din iniţiativa şi din nepăsarea unor factori politici zice-se “statali” (aşa-zisa 
“reorganizare” prin diminuare a forţelor armate şi a înzestrării ei tehnice, 
finanţare cu totul insuficientă, atacarea iresponsabilă a structurilor informative, 
a prestigiului armatei şi profesiei militare, remorcarea la interesele militar-
strategice ale statelor străine prin aşa-numitele “parteneriate pentru pace”, care 
“justifică” tot felul de manevre militare pe teritoriul naţional). 

De maximă gravitate este îngustarea până la anihilare a diferenţei 
calitative dintre interesele de partid şi interesele de stat, dintre liderii de 
partid şi oamenii de stat. Degeaba se numesc consilierii - Preşedinţiei, ca şi cei 
ai Guvernului - “consilieri de stat” când ei acţionează ca nişte activişti de partid, 
ce folosesc atribuţii şi prerogative statale în interesul exclusiv al partidelor 
aflate la Putere, în special interesele PNŢCD, aşa cum au dovedit, din nou, 
reacţiile guvernamentale şi prezidenţiale la “Afacerea Ţigareta-SPP” (aprilie-
mai 1998). Şi cât de semnificativ este refuzul categoric al PNŢCD de a se 
constitui o Comisie Parlamentară de supraveghere a anchetelor în afacerile 
recente de contrabandă de către “organele abilitate” (mai degrabă, neabilitate 
şi diriguite de factori de putere, interesaţi în muşamalizarea acestora). 

Miniştri, chiar dacă sunt desemnaţi şi aleşi din rândurile partidelor ce 
formează provizoriu majoritatea parlamentară, au obligaţia elementară să fie 
oameni de stat, adică slujitori ai intereselor statului român ca întreg, ca entitate 
politică unică şi unitară, nu ai intereselor înguste şi conjucturale de partid. 
Miniştrii sunt membri ai Organului Administraţiei Centrale de stat, şi nu ai 
BCCC, ai Comitetelor Permanente sau Executive ale partidelor şi sunt obligaţi 
să se conformeze numai legilor statului, şi nu statutului unui partid sau altul. 

Împărţirea, divizarea statului pe “căprării” politice, considerarea fiecărui 
minister sau organ de stat central şi local “obţinut” prin algoritm ca un 
“dominion”, ca o proprietate a partidului respectiv, nu are nimic comun nici cu 
prevederile constituţionale, nici cu interesele poporului român. 

Dar, algoritmul trebuie privit şi tratat prioritar din unghiul de vedere al 
efectelor sale asupra unităţii şi funcţionalităţii statului român, conform 
prevederilor Constituţiei. 

Statul român - şi nu partidele politice sau coaliţiile provizorii de partide şi 
partiduţele - constituie garantul existenţei şi perpetuării naţiunii române, 
stâlpul de rezistenţă al edificului istorico-geografic, economico-social, 
cultural-lingvistic, religios şi psihosocial numit România. 

 
  



 

 

 

490 

Criza politică şi criza economică 
Sociologul Alin Teodorescu remarca, pe drept cuvânt că: “Problema 

noastră, a României nu este de a distribui resurse, care de altfel au dispărut, ci 
de a crea resurse. Creatorii de resurse pentru România nu sunt politicienii”. 

Criza economică este, fără îndoială, aceea care afectează majoritatea 
covârşitoare a populaţiei, exprimată în scăderea drastică a nivelului de trai, în 
coborârea generalizată a calităţii vieţii, afectând pe termen lung starea naţiunii, 
inclusiv în dimensiunile ei biologice. 

Dar în cazul concret al ţării noastre, una dintre principalele cauze ale 
crizei economice a constituit-o şi continuă să fie cascada de crize 
politice, am spune criza politică totală. La rândul ei, aceasta are izvoare şi 
determinări de natură psihologică şi psihosocială. 

Formularea şi promovarea, adesea cu fanatism, a unor doctrine şi 
concepţii politice ce se exclud reciproc sau se concurează cu cerbicie, refuzul 
dialogului politic civilizat, acuzele, învinuirile, atitudinile intolerante, crearea şi 
întreţinerea unui climat dominat de antagonisme au dus la decizii şi acţiuni de 
politică economică contrare intereselor ţării şi ale populaţiei. 

Legislaţia economică a fost şi continuă se fie - terenul unei lupte politice 
înverşunate, conducând la multe soluţii nefavorabile unei dezvoltări economice 
sănătoase, stimulării agenţilor economici mici şi mijlocii, diminuării evaziunilor 
fiscale, economiei subterane şi contrabandei. Sentimente de instabilitate şi ne-
încredere sunt generate de frecventele modificări legislative şi normative, 
generate tot sub presiune politică sau cauzate de grabă şi incompetenţă. 
Mentalităţile

1
; practicile birocratice şi fenomenele de corupţie - transformate în 

teme de lupte politice - deteriorează mediul economic. 
În evoluţia zig-zagată a crizei politice în general, a celei din 1997-1998 în 

special, încărcătura psihologică şi psihosocială a termenilor reformă şi 
privatizare a jucat şi joacă un rol aparte. 

În primul rînd, în jurul Reformei şi Privatizării s-au centrat principalele 
dispute şi conflicte între partidele Coaliţiei guvernamentale, îndeosebi între PD 
şi PNŢCD care au dus la ieşirea din guvern a miniştrilor PD şi, după 3 luni, la 
revenirea acestora sub bagheta unui nou prim-ministru, care gestiona un 
program şi un buget al vechiului cabinet. Sâmburele conflictului şi al crizei po-
litice rămâne Reforma şi Privatizarea, disputele continuând să se acutizeze pe 
măsura eforturilor de realizare a măsurilor cerute de Reformă şi Privatizare, 
care se lovesc perpetuu de “cerinţele” algoritmului (semnificativă a fost reacţia 
dură a unor lideri PNŢCD la măsurile de înlocuire a Consiliului de Administraţie 
ale RENEL, ROMGAZ şi Petrotel, luate la finele lunii mai 1998 (de ministrul PD 
al industriei). 

                                                           
1
 Vezi nr. 29-30 al Revistei Sfera Politicii consacrat în întregime mentalităţilor 
(1995). 
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În al doilea rând, criza este întreţinută de percepţia populaţiei despre 
Reformă şi Privatizare. Imună la teoretizări şi explicaţii, populaţia identifică 
Reforma cu flagelul şomajului, al inflaţiei, al scăderii puterii de cumpărare şi 
creşterii insuportabile a costului vieţii (alimentelor, întreţinerii locuinţelor, 
energiei şi combustibilului, medicamentelor şi asistenţei medicale, cheltuielilor 
de şcolarizare etc.). 

Apelurile repetate ale guvernanţilor privind necesitatea suportării 
“costurilor Reformei ”în perspectiva unei viitoare (probabile) ameliorări a traiului 
nu mai pot avea ecou în rândurile populaţiei. La rândul ei Privatizarea este 
privită şi percepută de populaţie ca o demolare şi deromânizare a avuţiei 
naţionale, un prilej de afaceri avantajoase pentru o minoritate privilegiată şi 
protejată politic (Presa este plină de semnalarea neregulilor şi ilegalităţilor în 
privatizări efectuate de FPS în paguba avuţiei naţionale

1
). 

În al treilea rând, Reforma şi Privatizarea sunt obiect de luptă politică 
între Opoziţie şi Putere, rezultatele acestei lupte ducând la perpetuarea şi 
adâncirea crizei politice, care se manifestă tot mai mult ca o criză a respectării 
principiilor democratice în interiorul statului şi în viaţa socială. 

Crizele politice - criză a democraţiei. Instabilitatea şi confuziile legis-
lative, politizarea excesivă a aparatului de stat şi economic central şi local, 
efect al algoritmizării, ciocnirile de interese politico-economice şi denigrarea 
reciprocă a liderilor politici cu funcţii, au condus la o gravă diminuare şi chiar 
subminare a autorităţilor statului şi organelor sale, ceea ce reprezintă un factor 
psihosocial cu acţiune paralizantă, negativă. 

În spatele tuturor tipurilor şi formelor de criză politică, ai cărei prota-
gonişti sunt oamenii politici, se află factori de ordin psihologic şi psihosocial 
(aroganţa, orgolii, antipatii, lupta pentru supremaţie şi privilegii) care alimen-
tează stările conflictuale din interiorul Coaliţiei guvernamentale, din interiorul 
partidelor şi formaţiunilor politice. 

Un fenomen tipic în viaţa partidelor şi formaţiunilor politice post-
decembriste româneşti sunt sciziunile, dezertările, transformarea amicilor 
politici în inamici, ai aliaţilor în beligeranţi. (Spre exemplificare, a se vedea 
analiza publicată în România liberă din 26 mai 1998 sub titlul “Mişcarea liberală 
din România după 1989“). 

Cauzalitatea acestui fenomen - cu grele consecinţe pentru soarta naţiunii 
noastre şi aşa aflată în mari dificultăţi şi pericole - este de natură psihologică şi 
psihosocială: interese, orgolii, intrigi, sete de putere şi avere, concurenţă, 
şantaje, infidelitate, sperjur, frică. Toate avatarurile relaţiilor interpersonale cu 
încărcătura lor de simptomaţie - antipatie, invidie, ură etc. îşi găsesc expresia 

                                                           
1
 A se vedea, de exemplu, pagina publicată în Evenimentul zilei din 16 martie 1998 
sub titlul “Privatizările FPS au dus la ruinarea patrimoniului naţional”- interviu 
acordat de Titu Duţu, şeful Corpului de Control al primului ministru. 
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şi manifestarea paroxistă înăuntrul microgrupurilor de conducere politică 
instalate în fruntea partidelor sau care vor să înlocuiască conducerile instalate. 

Un climat conflictual, mereu regenerat de crize politice, caracterizează 
raporturile dintre Putere şi Opoziţie, dintre organismele politice statale şi 
societatea civilă, cu variatele ei forme de organizare şi manifestare publică. 
(Un exemplu semnificativ l-a constituit autosuspendarea Alianţei Civice din 
CDR, conflictul public dintre reprezentanţi ai acesteia şi guvernare, respectiv 
preşedinţie în primăvara anului 1998. Expresie a nemulţumirii şi îngrijorării faţă 
de efectele dezastroase ale crizei politice şi metodelor de guvernare actuale 
este şi constituirea în mai 1998 a Forumului Democrat din România, ca formă 
de organizare a societăţii civile, alcătuită din reprezentanţi ai intelectualităţii cu 
vederi de stânga, un gen de alternativă la GDS şi Alianţă Civică). 

Faptul că în arièr-planul crizei politico-economice se află factori 
psihologici şi psihosociali e demonstrat de insistenţa politicienilor şi jurnaliştilor 
asupra moralităţii. Discuţia e şi ea marcată de partizanat politic, morala şi 
moralitatea fiind utilizate ca nişte ghiulele de aruncat în capul adversarilor 
politici

1
. 

De aceea, aceste dispute nu calmează şi nu normalizează climatul social 
şi politic, ci abia îl tensionează, lărgind terenul de conflicte şi nu şansele de 
reconciliere. 

Ca şi disputele nesfârşite pe tema democraţiei, cele legate de 
raporturile dintre politică şi morală suferă, pe de o parte, de partizanat şi deci 
de subiectivism şi, pe de altă parte, de ipocrizie, fiecare protagonist 
considerându-se pe sine purtător şi reprezentant al valorilor moralităţii şi 
democraţiei, refuzând acest statut, fie şi parţial, adversarilor politici. Fosta 
Opoziţie, actuala Putere se autoconsideră şi se autoprezintă ca adevărata “for-
ţă democratică şi morală“ - în ciuda comportamentelor contrare ale unor 
reprezentanţi ai ei -, iar fosta Putere şi actuala Opoziţie este calificată în bloc 
ca antidemocratică şi imorală“. Lucrurile sunt uneori împinse până acolo încât 
nu se recunoaşte acesteia nici dreptul de a fi sau de a aspira la spirit 
democratic şi moralitate. (De exemplu, într-o Tabletă din România liberă - 21 

                                                           
1
 În opinia ţărănistului Ctin. M. Şerbănescu, publicată de România liberă (22 mai 1998) 
sub titlul “Provocare la reflecţii“guvernarea fesenistă e apreciată ca o “sfidare a 
moralei“, iar PD, PDSR, chiar PNL nu s-ar avea bine cu moralitatea, schimbarea 
premierului Ciorbea făcându-se “în dispreţul moralei şi dreptăţii“. Octavian Paler pune 
sub semnul întrebării calitatea de “cenzor moral“ a Alianţei Civice (România liberă din 
22 mai 1998) dar nu cruţă nici un partid de la putere şi din Opoziţie, incriminându-le 
imoralitatea. Valerian Stan într-o “scrisoare deschisă“ din 18 mai, îl acuză pe Emil 
Constantinescu de “putreziciune morală“ (“Cotidianul din 19 mai 1998)! formulând 
imperativul accelerării reformei morale - condiţie a reformei societăţii româneşti. După 
părerea lui Tudor Mohora (P.S.) “reforma morală încă n-a început în România“ 
(“Cronica română din 16 mai 1998“). 
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mai 1998 - Gabriela Adameşteanu apreciază crearea Forumului Democratic 
din România ca “o nouă diversiune pedeseristă“, iar editorialul lui Adrian 
Halpert din Libertatea - 21 mai 1998 - pe aceeaşi linie consideră că “PDSR şi-a 
confecţionat o caricatură de alianţă civică“, refuzându-se astfel în mod 
“democratic“ altor persoane decât cele aflate la GDS etc. calitatea şi dreptul de 
a fi componenţi ai societăţii civile, acest “drept“ fiind considerat ca monopol al 
CDR! 

Un exemplu am spune clasic, de ipocrizie morală în politică l-a oferit 
grupul de persoane care în 1997 s-au desprins din PDSR formând partidul 
Alianţa pentru România pe al cărui steag s-a înscris lozinca “O nouă politică, 
un altfel de a face politică, o nouă morală politică“. Dacă nici sciziunea ca 
atare nu e prea morală (dar e frecventă în politică), cu atât mai imorală e folo-
sirea abuzivă a calităţii de parlamentar obţinută pe listele şi în contul 
partidului recuzat (PDSR) şi formare chiar a unui grup parlamentar (cu 
PSDR) sub sigla unui partid care n-a participat la alegeri şi n-a avut electorat 
propriu. O asemenea “morală“ politică nu poate decât să compromită clasa 
politică în ochii alegătorilor şi să compromită principiile democratice. 

Dacă luăm în consideraţie şi rolul bivalent al mass-media în viaţa noastră 
socială (de care ne vom ocupa separat) se dovedeşte valabilă teza că actuala 
criză politică din România este o criză gravă a democraţiei. 

Iată de ce afirmăm cu toată convingerea că actuala criză politică este 
efectul nu doar a unor ciocniri de orgoliu, unei sarabande de declaraţii şi acuze 
ale unor membrii ai Coaliţiei, ci reprezintă o veritabilă şi gravă criză a 
democraţiei, a libertăţilor civice, a securităţii şi demnităţii naţionale. 

Ecranul politic - datorită mass media - este pe trei sferturi ocupat de criza 
politică, mai exact de succesiunea, crizelor politice. Dacă acestea s-ar rezuma 
la ciocnirea şi măcinarea formaţiunilor politice între ele şi la rivalităţile 
abundente din interiorul lor, lucrurile n-ar fi extrem de preocupante. Dar crizele 
politice afectează funcţionalitatea şi stabilitatea statului român, acutizează 
criza economică şi adânceşte criza psihosocială de încredere pe plan 
intern şi internaţional.  

“Ecranizarea“ (mediatizarea) excesivă a crizei politice şi a disputelor 
verbale pe tema responsabilităţii perpetuării ei, împinge pe al doilea plan criza 
economică, dar şi alte crize, cum sunt criza demografică (chiar biologică a 
populaţiei României) şi criza ecologică. Desigur, criza economică este, de fapt, 
cea mai gravă în manifestări şi consecinţe şi cel mai greu de gestionat, date 
fiind şi încrengăturile sale internaţionale. 

Nu vom subaprecia efectele negative ale crizei politice, întrucât, în 
esenţă, ea este o criză a democraţiei instituite după 1990 şi dezvoltate 
instituţional şi legislativ până în 1996, inclusiv prin transferul paşnic al puterii în 
mâinile fostei Opoziţii. Tocmai în acest interval foarte frământat, s-a instituit 
pluripartidismul, au avut loc alegeri libere, s-a asigurat deplin libertatea 
presei, s-a adoptat, inclusiv prin referendum, Constituţia republicană, evo-
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cată azi la tot pasul, s-a pornit pe drumul economiei de piaţă, privatizării, 
reformei economice, legislative, în învăţământ etc, s-au creat premisele 
organizaţional - instituţionale şi legislative pentru integrarea europeană şi euro-
atlantică a României. 

Izvoarele crizei (crizelor) politice actuale se află în Alianţa electorală 
între forţe politice eterogene (CDR, USD, UDMR) şi, mai ales, în Coaliţia 
“contra naturii“ a acestor forţe şi în Algoritmul menit să împartă “beneficiile 
electorale“ la centru şi în teritoriu. Dacă anul 1996, an electoral, a fost păgubos 
pentru economie şi reformă, în genere, pentru funcţionarea aparatului econo-
mic şi al administraţiei de stat (aflat în expectativa rezultatelor alegerilor locale, 
parlamentare şi prezidenţiale), anul 1997 a fost şi mai păgubos pentru 
economie, reformă şi funcţionalitatea mecanismului economic şi administrativ, 
pentru că a fost anul luptei făţişe şi surde pentru achiziţionarea funcţiilor în 
toate domeniile şi la toate nivelurile pe criteriul fidelităţii partinice, rudeniei, prie-
teniei şi nu al competenţei profesionale şi integrităţii morale. 

În trecut, dar mai ales în prezent, politizarea excesivă şi neadecvată a 
măsurilor economice, tehnice, menite a da curs unei Reforme, care să 
servească efectiv redresării economiei naţionale, adoptarea unor decizii 
economice nu pe criterii de eficienţă economică şi interes naţional, ci în virtutea 
unor interese politice, implantarea “oamenilor de încredere“ în posturi cheie, în-
sărcinaţi să îndeplinească cu orice preţ aceste decizii partizane, sunt de natură 
să agraveze criza economică şi nu să o elimine. 

Eliberaţi de constrângeri politice (eufemistic numite “suport politic“), 
economiştii, finaţiştii, experţii de toate categoriile ar găsi şi propune căi mai 
realiste şi eficiente de ieşire din criza economică decât o fac liderii politici aflaţi 
în vrajbă perpetuă, robiţi (pre)judecăţilor şi orgoliilor lor “politice“. 

O guvernare responsabilă s-ar ocupa prioritar de soluţionarea (absorbirea) 
crizei economice şi, odată cu ea, a crizei demografice, cu note atât de grave 
(scăderea natalităţii, creşterea mortalităţii, îmbătrânirea populaţiei), ca şi a crizei 
ecologice tot mai acute şi cu efecte pe termen lung dintre cele mai serioase. 

Privire de ansamblu 
Din motive eminamente politice - ale luptei pentru Putere - în întreaga 

perioadă de după decembrie 1989 climatul social a fost intens poluat, în 
special prin intermediul mass-media, total liberalizate, provocându-se o gravă 
şi prelungită criză psihosocială. 

Aceasta a constat şi constă în:  
 o culpabilizare generalizată în raport cu perioada istorică anterioară 

lui 1989; după noiembrie 1996 s-a ajuns la o culpabilizare la pătrat 
prin “denunţarea“ şi condamnarea vehementă a “ultimilor şapte ani“. 

 o atitudine negatoare cvasi-totală de tip neo-proletcultist faţă de 
perioada ultimilor 25-45 de ani din existenţa istorică obiectivă (fără 
alternativă) a poporului român, perioadă care - în diverse grade a 
avut, într-adevăr, caracter distructiv, abominabil (în special perioada 
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1945-1947; 1948-1964) - dar şi ani de creştere economică, ameli-
orare a traiului populaţiei, de restituire şi creaţie culturală naţională, 
de deschidere către lume (inclusiv spre Apus) şi cooperare 
internaţională benefică (anii 1967-1983). 

 o conflictualizare accentuată şi artificială a raporturilor dintre 
categoriile şi clasele sociale, o gherilă a “românilor contra românilor“ 
“motivată“ politic şi o recidivă provocată a conflictelor inter-etnice 
(maghiaro-române, declanşate la Târgu Mureş în martie 1990 şi 
întreţinute sistematic de UDMR). 

 o răsturnare a scării şi sistemului de valori, fără ca realmente să 
se schiţeze şi să se cristalizeze un nou sistem de valori valabil, în 
spiritul continuităţii istorice şi respectării personalităţii naţiunii române. 

 o demolare a autorităţii statului şi organelor sale fundamentale, 
paralizarea sa în faţa unei adevărate invazii străine, în raport cu 
atacul la legalitate şi deci în raport cu criminalitatea de toate genurile. 

 o stare de nelinişte şi confuzie perpetuă, de teamă şi ne-
încredere, dublată de “invazia“ mediatică străină, respectiv occiden-
tală, cu ceea ce are acesta mai rău şi imoral. 

 centrarea, orientarea preocupărilor sociale spre consum şi achiziţie, 
spre obţinerea de avantaje nejustificate economic şi moral şi nu spre 
producţie, muncă, disciplină, spirit de economie şi creaţie; exacer-
barea individualismului şi explozia infracţionalităţii mărunte şi de 
anvergură; exploatarea naivităţii şi credulităţii populaţiei, îndelung 
încorsetată în sisteme rigide de obţinere a veniturilor (“înflorirea“ 
înşelăciunilor de tot felul, de la cele “tradiţionale“ la cele “noi“, “gen“ 
Caritas, Fonduri Mutuale, concursuri cu premii substanţiale sau 
derizorii etc.). 

 o creştere, “peste cota de inundaţie“, a nervozităţii şi agresivităţii 
individuale, de grup şi colective, - agresivitate fizică şi morală, 
agresivitate psihosocială prin mass-media; 

 devalorizarea bunului simţ, respectului, sfielii, politeţii din raporturile 
sociale, publice, de vecinătate şi familiale. 

Climatul politic al anilor de după revoluţia din decembrie 1989 a fost şi 
este viciat de o mulţime de etichetări şi sloganuri cu funcţii de stigmatizare şi 
culpabilizare. Aglomerarea de etichetări, catalogări, calificative - ca să nu mai 
vorbim de insulte şi expresii de mahala de care e plină mass-media, au 
substituit şi chiar eliminat disputa de idei din viaţa noastră social-politică, dia-
logul autentic, bazat pe fapte şi argumente logice, şi nu pe atacuri suburbane 
la persoană, la viaţă privată. Şi astăzi presa noastră scrisă şi audio-vizuală e 
plină de invective, de acuze şi "demascări" care infestează climatul social 
general, stimulează adversităţi artificiale. Oamenii - scria psihosociologul 
francez Abraham Moles - se trezesc "pe terenul de luptă al diferitelor 



 

 

 

496 

slogane grosolane, schematice, care exercită asupra lor o influenţă de-
presivă" ("Sociodinamica culturii", Ed. ştiinţifică, 1974, p.386). 

Faptul rămâne acesta: canalele comunicaţiilor sociale sunt periodic 
inundate de false probleme, de false primejdii, care au ca efect, pe de o parte, 
deturnarea atenţiei şi peocupărilor publicului (populaţiei) de la probleme 
reale, vitale chiar - cum sunt cele ale redresării economice şi unirii tuturor 
energiilor şi capacităţilor, indiferent de opiniile politice foste sau actuale ale 
purtătorilor lor, în opera de reconstrucţie economico-socială şi morală. Pe de 
altă parte, efectul este minimalizarea unor primejdii reale, din interior sau 
exterior, a căror contracarare este de maximă importanţă pentru prezentul şi 
viitorul ţării. 

O extensie şi pondere apreciabile, din păcate negative, au căpătat-o, 
după cum am văzut, etichetările simplificatoare, calificativele sumare, clişeele 
transformate adesea în sloganuri şi stereotipuri. Rolul şi efectele lor 
psihologice şi psihosociale, politice, culturale nu pot şi nu trebuie subapreciate, 
întrucât îndeplinesc funcţii multiple, atât pentru cel ce le formulează cât, mai 
ales, pentru destinatari. "Etichetările sunt făcute pentru eroare şi nu pentru 
adevăr" - a spus filosoful român Mircea Florian. 

Intenţionalitatea recurgerii la etichetări, la calificative simplis-te este 
aceea de a induce o apreciere, o opinie sau o atitudine negativă, devalo-
rizantă; mai mult de a crea stereotipii care elimină judecata şi, prin ele, de a 
instala prejudecăţi. Căpătând "valoare" de "axiome", ele alimentează din plin 
comoditatea intelectuală, scuteşte gândirea de efort, anihilează spiritul critic. 
Cei ce recurg la etichetări îşi înlesnesc la maximum activitatea de persuasiune, 
de manipulare a opiniei publice prin transformarea acestor clişee lingvistice 
într-un slogan, care nu este altceva decât o "formulă concisă, uşor de reţinut 
datorită scurtimii sale şi capabilă să izbească spiritul" (André Gide, 
"Journal", Ed. Gallimard, 1948, p.126). 

"Ştampilarea" cu un calificativ e suficientă pentru a aşeza un fapt, o 
persoană într-o perspectivă sau postură nefavorabilă sau, după caz, favorabilă. 
Puternic încărcate emoţional, etichetările şi sloganurile, prin aglomerare şi 
repetare obsesivă, mătură câmpul de judecăţi dubitative, de argumente şi de 
logică. 

Dacă mecanismele psihologice şi psihosociale care fac posibile etiche-
tarea şi răspândirea unor sloganuri sunt mereu aceleaşi, ţinând de caracte-
risticile psihologiei general-umane şi de cele ale limbajului şi comunicării (a se 
vedea cartea lui Oliver Reboul, "Le slogan", P.U.F., 1975), conţinutul acestora 
e diferit de la o societate la alta, de la o epocă la alta. Dar ele sunt indubitabil 
legate de prezenţa în societate a unor antagonisme, ciocniri de interese, unor 
bătălii social-politice de diferite intensităţi. Este angajat aici şi rolul pe care, 
îndeosebi în politică, îl joacă raportul dintre amici şi inamici, partizani şi 
adversari (Julien Freund, L'esence du politique, Ed Serey, 1965, cap.VII - 
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"L'ami et l'ènnemi", p.447-537 şi cap.VIII - "La dialectique de l'ami et de 
l'ènnemi: la lutte", p.538-635). 

Desigur frecvenţa recurgerii la etichetări şi sloganuri este explicată şi de 
particularităţile şi coliziunile din viaţa noastră politică în perioada de tranziţie şi 
de extinderea cantitativă a mass-media, devenită principalul vehicul de 
răspândire a etichetărilor şi sloganurilor, ca cea mai lesnicioasă metodă de 
implantare a anumitor mesaje, de influenţare psiho-comportamentală a publi-
cului. 

Una din formele triste de manifestare a crizei politice post-decembriste o 
constituie atitudinea partidelor politice faţă de Sărbătorile Naţionale (cum 
sunt în primul 1 decembrie, 24 ianuarie, 9 mai). Aceasta a arătat succesiv în ce 
măsură se indentifică sau nu respectivele partide cu idealul naţional şi cu 
simbolurile naţionale fundamentale, în ce măsură partizanatul şi adversităţile 
politice viciază şi umbresc participările la evenimente istorice evocatoare 
(ultimul dintre acestea fiind aniversarea a 150 de ani de la Marea Adunare de 
la Blaj din 13-15 mai 1848). 

De regulă aniversările istorice au fost folosite ca pretext pentru 
propagarea unor idei politice partizane, pentru polemici cu adversarii politici, 
dându-se uitării mesajul de unitate naţională ce vine din epocile trecute. 

În concluzie, declanşarea, evoluţia şI stadiul actual - deosebit de 
complex şI de grav - al crizei politice din România nu pot fi explicate şI înţelese 
fără a “coborâ“ la “subsolul“ determinărilor psihologice şI psihosociale. 

La modul general vorbind, crizele politice îşi au originea: 1. în însăşi 
natura (esenţa) politicului şI politicii, teritoriu şi instrument al luptelor acerbe 
pentru putere, “pat germinativ“ al celor mai variate şi acute rivalităţi şi conflicte; 
2. în caracteristicile psihologice fundamentale, universale şi constante ale 
fiinţelor umane şi în acţiunea, de asemenea perenă, a legilor psihosociale. 

O constatare de bun simţ, cu valoare de axiomă: nu vine fiecare nouă 
orânduire socială, fiecare nou regim politic cu o nouă psihologie. 

Psihologia e o constantă a condiţiei şi naturii umane. De aceea există o 
psihologie general-umană şi o ştiinţă a psihologiei generale. Odată cristalizate, 
caracteristicile psihologiei umane s-au “congelat“, au devenit invariante, un soi 
de cod (psiho)genetic ce se transmite de la o generaţie la alta, fără modificări 
esenţiale. Dacă, noi contemporanii putem înţelege pe antecesorii care au trăit 
cu multe mii de ani în urmă aceasta se datorează exclusiv existenţei unei 
matrici psihologice - intelectuale, sentimental - volitive - motivaţionale - 
statornice. Dacă n-ar fi aşa, atunci contemporanii nu ar putea comunica cu cei 
ce i-au precedat, au creat civilizaţia şi cultura umanităţii şi nu ar avea ce 
transmite urmaşilor. 

Dintre caracteristicile psihologice şi psihosociale perene ale omenirii fac 
parte şi încrederea - neîncrederea. 

 



PARTEA a III-a -  
ÎNCREDEREA - NEÎNCREDEREA ÎN SISTEMUL 

RELAŢIILOR SOCIALE 

Motto 
“Impresia că dragostea, credinţa încrederea ar fi  

bune în sine, iar ura, necredinţa şi neîncrederea ar  
fi rele, e cauzată de faptul că în societatea noastră  

de primele ducem lipsă, celelalte existând în exces“ 
Konrad LORENZ 

1. Un cuplu categorial esenţial 

Ca şi alte fapte, fenomene de natură psihosocială, încrederea– 
neîncrederea, fiind înscrise în fluxul vieţii cotidiene, par banale şi, poate de 
aceea, nu se bucură de o atenţie teoretică specială, prioritară, deşi se 
constată, până la nivelul simţului comun, impactul puternic al acestora asupra 
tuturor activităţilor şi relaţiilor sociale. Sentimentele de încredere – neîncre-
dere se regăsesc în atitudinile, opiniile şi comportamentele tuturor oamenilor, 
“pilotează” relaţiile dintre ei şi organizaţiile, instituţiile sociale (statale, politice şi 
civice), decid performanţele, succesele şi eşecurile înregistrate în activitatea 
tuturor “agenţilor” sociali. Realmente, nu există domeniu al vieţii sociale, tip 
de activitate şi relaţie în care încrederea-neîncrederea să nu joace un rol, 
foarte important, adesea decisiv, fie pozitiv, fie negativ. De asemenea, este 
foarte semnificativ şi important procesul instituţionalizării acestor factori 
psihosociali şi care constă într-un întreg sistem de garantări legale şi morale, 
de măsuri fie preventive, fie punitive. 

Tema este perenă, prezentă din vremuri imemoriale în experienţa 
(cunoaşterea) comună, empirică, în reflecţia filosofică şi etică, în literatură şi 
artă, în cercetarea ştiinţifică. Ne vom opri şi vom analiza dimensiunile 
contemporane, actuale ale acestei teme, dimensiuni amplificate de stadiul în 
care se află omenirea contemporană, cu caracteristicile ei atât pozitive, cât şi 
negative, cu posibilităţile şi limitele ei actuale. Desigur, atenţia principală va fi 
acordată epocii de tranziţie şi crizei de încredere caracteristică acestei epoci. 

Scopul urmărit de această cercetare, a cărei sinteză
1
 o prezentăm în 

continuare, este de a evidenţia, pe baza unor fapte semnificative, influenţa 
decisivă a factorilor psihologici şi psihosociali în provocarea sau 
resorbirea crizei de încredere, care paralizează şi distorsionează acţiunea 

                                                           
1
 “Noţiunea de sinteză nu implică pe cea de complet şi nici ideea de definitiv. Orice 
sinteză este, se ştie, fatal provizorie şi fatal parţială” (D.D.Roşca, Existenţa 
tragică, Bucureşti, Editura Academiei, 1968, p.16). 
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socială, tempori-zează depăşirea marilor dificultăţi ale Tranziţiei şi Reformei în 
România contemporană. 

Ceea ce a caracterizat – şi continuă să caracterizeze – Tranziţia 
românească este tocmai dominarea (şi chiar cultivarea intensivă, îndeosebi 
prin mass-media) neîncrederii reciproce, a neîncrederii populaţiei în instituţiile 
sociale fundamentale ale statului, a neîncrederii între aceste instituţii, totul 
având ca efecte perpetuarea şi adâncirea crizei economico–sociale, politice şi 
morale a societăţii noastre. Evenimentele anilor 1997-1998 sunt concludente. 

Suntem convinşi că nici cel mai mic semn de întrebare nu planează 
asupra locului şi rolului esenţial, decisiv al raporturilor încredere (credibilitate)/ 
neîncredere (suspiciune) în constituirea, evoluţia-involuţia, reglarea-dere-
glarea, armonizarea-conflictualizarea relaţiilor şi activităţilor sociale de la 
nivelul interpersonal din grupurile mici, formale (instituţionalizate) sau 
„informale”, la nivelurile intra-naţionale (inter-etnice) şi inter-naţionale. La 
toate aceste niveluri sunt de neconceput raporturi normale, activităţi eficiente, 
crearea, schimbul şi perpetuarea valorilor materiale şi spirituale, efectuarea 
variatei game de servicii fără “participarea” acestui factor psihosocial care este 
încrederea. Tot astfel cum neîncrederea, climatul psihosocial de suspiciune – 
fie că sunt sau nu întemeiate, motivate de Realităţile de gradul I – generează 
inevitabil conflicte, ciocniri, rivalităţi, adesea prelungite şi cu urmări din cele mai 
grave. 

Privind lumea contemporană, vom constata că factorii care generează şi 
proliferează (între oameni, grupuri umane, naţiuni, organizaţii–instituţii etc.) 
neîncrederea, suspiciunile, conflictele predomină şi sunt mai puternici decât 
factorii care le atenuează sau le sting. Între aceştia, mass-media a ajuns să 
joace un rol, din păcate, preponderent negativ, evident nu ca factor autonom, ci 
integrat instrumental în sistemele economico–politice-diplomatice şi militare, în 
mâna cărora se află soarta tuturor oamenilor. 

Ceea ce “pilotează“ comportamentele reciproce ale indivi-zilor şi 
colectivităţilor sociale nu sunt pur şi simplu imformaţiile (natura şi orientarea 
lor), ci aşa cum am menţionat într-un capitol precedent, imaginile formate 
desigur, pe baza diverselor surse şi tipuri de informaţii. 

Întrucât încrederea – neîncrederea ajung să decidă “performanţele şi 
costurile” (materiale şi nemateriale) ale tuturor genurilor de activităţi şi relaţii 
umane (de la familie la comunitatea internaţională) nu e greu de stabilit că între 
acţiunea acestor factori psihosociali şi calitatea vieţii oamenilor există o 
corelaţie semnificativă. E un fapt că în fluxul vieţii sociale criza de încredere 
provocă crize economico-sociale, unele majore, care afectează puternic 
calitatea vieţii. 

Desigur, studiul ar putea fi extins şi în direcţia unui “paralelism”, unei 
comparaţii între încredere – neîncredere, pe de o parte şi certitudine – 
incertitudine, pe de altă parte, fenomen psihosocial căruia i s-a consacrat o 
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substanţială monografie
1
. Dar dimensiunile relativ reduse ale cercetării noastre 

nu ne vor permite decât referiri tangenţiale. 
Ţine de caracterul bivalent, (pozitiv-negativ) al fenomenelor psihosociale 

faptul că suspiciunea şi intoleranţa pot fi şi sunt, ca să spunem aşa, atât 
“totalitare“ (în regimuri dictatoriale) cât şi “democratice“ (în regimuri 
pluripartidiste). 

În regimul anterior anului 1989 intoleranţa politică, ideologică şi 
suspiciunea erau o politică de stat şi de partid (unic), puternic alimentate şi 
susţinute de (omni) prezenţa securităţii şi chiar de un anumit tip de cultură şi 
comunicaţii de masă. Efectele stresante şi paralizante ale intoleranţei şi suspi-
ciunilor, ale persecuţiilor sunt bine cunoscute, ca şi reacţia după decembrie 
1989. 

Paradoxul rezidă în faptul că, în loc să se diminueze, suspiciunile şi 
intoleranţa şi-au schimbat doar direcţia, obiectul şi subiecţii constituindu-se în 
intoleranţă şi suspiciune “democratică“, adică manifestate în condiţiile libertăţii 
de exprimare publică (libertatea presei), ale pluripartidismului şi confruntărilor 
politice deschise. 

Dar tocmai sub incidenţa politicului, a luptelor acerbe dintre forţele 
politice reconstruite, a culpabilizărilor de tot felul şi în toate direcţiile, suspi-
ciunea şi intoleranţa au devenit “microbul“ psihosocial cel mai virulent care a 
îmbolnăvit întregul organism social, împiedicând formarea unui minim consens 
şi solidarităţi sociale în acţiune de reconstrucţie economică şi morală a ţării. 

În timp ce, într-o atmosferă social-politică mereu tensionată se puneau 
bazele democratice - prin alegeri libere - şi se creau instituţii democratice în 
temeiul Constituţiei din 1991 (pe care, de altfel Opoziţia de atunci a refuzat s-o 
voteze) noile organe ale puterii, în special Guvernul şi Preşedinţia erau 
bănuite, chiar acuzate de lipsă de democratism (neocomunism, criptocomu-
nism) şi de intoleranţă. Dacă lucrurile ar fi stat într-adevăr astfel, atunci fosta 
Opoziţie, cu sprijinul masiv al mass-media, nu ar fi reuşit în anul 1996 să obţină 
majoritatea în alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale, n-ar fi ajuns în 
mod paşnic, într-un proces cu adevărat democratic, la Putere. 

Într-un interviu publicat la 19 martie 1996 în Curierul Naţional, sociologul 
Alin Teodorescu prognoza că “miza alegerilor din acest an nu este 
democraţia, ci viitorul economic al României“. Întrebat dacă partidele ce se 
înfruntă în alegeri sunt pregătite pentru aşa ceva, sociologul a răspuns: “Ca 
părere strict personală, nu“. Din păcate această părere s-a dovedit înte-
meiată, fiind pe deplin confirmată de modul cum a fost “gospodărită“ ţara în 
1997-1998. 

Încrederea unei părţi a electoratului într-un anumit partid sau lider 
reprezintă, ca fapt psihosocial generat de experienţă şi de propagandă 

                                                           
1
 Zamfir, Cătălin, Incertitudinea – studiu psihosociologic, Bucureşti, Editura 
ştiinţifică, 1992. 
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electorală, o Realitate de gradul II–III, fiind fapt de conştiinţă. Manifestată la 
vot (vot statistic semnificativ majoritar), aceasta se transformă într-o Realitate 
de gradul I diferită, adesea radical, de cea precedentă. Chiar dacă “Mijlocirea” 
instituţional – organizaţională (în principal statul şi organele sale) rămâne, în 
linii mari aceeaşi, “Mijlocitorii” (persoanele ce ocupă funcţii de decizie şi 
execuţie) se schimbă în proporţie semnificativă. Dacă încrederea părţii din 
electorat care, prin vot, a propulsat la Putere pe noii “mijlocitori” va fi sau nu 
înşelată, dacă, într-un timp mai scurt sau mai lung, ea se va permuta în 
neîncredere rămâne o chestiune deschisă

1
. De regulă, din cauza diferenţelor, 

decalajelor şi chiar a contradicţiilor dintre promisiunile electorale şi măsurile 
efective de guvernare, încrederea publicului se pierde, iar “capitalul politic” al 
partidelor respective se diminuează. (Să observăm că, formulată complet şi 
corect, expresia “capital politic” semnifică de fapt un “capital de încredere”, deci 
o “capitalizare” de tip psihosocial, nu material). 

Dar tocmai cu acest gen de “capital” (psihosocial, de încredere) se 
rulează pentru a obţine capitaluri de natură politică şi economică. 

Fenomenul (procesul) de permutare a încrederii sau neîncrederii este 
frecvent în toate raporturile sociale şi explică răsturnări de comportamente, 
transformarea amiciţiei, alianţei şi solidarităţii în contrariul lor şi invers, 
prăbuşirea unor instituţii sociale. Pe cât de banal, pe atât de real şi frecvent 
este exemplul prăbuşirii unor instituţii bancare, din cauza retragerii capitalului 
de încredere din partea depunătorilor, retragere cauzată de zvonuri sau 
campanii de presă, care declară respectiva bancă falimentară, chiar dacă nu 
este (încă). Permutarea încrederii în neîncredere e ameninţătoare pentru 
instituţiile sociale, pentru că, aşa cum scria Nicolae Iorga, “Încrederea nu se 
pierde decât o dată”

2
. 

Numai o abordare în spirit sociologic poate clarifica dilema provocată de 
“multitudinea de abordări şi descrieri, greu de adus la un numitor comun”

3
, 

respectiv poate determina încetarea “gherilei” teoretice în jurul conceptelor 
încredere – neîncredere. 

Cuplului încredere – neîncredere nu i se asociază primului pozitivitatea 
şi celui de al doilea negativitatea, din punctul de vedere al funcţiilor lor sociale. 
În virtutea principiului universal al bivalenţei, atât încrederea cât şi 
neîncrederea pot fi atât pozitive cât şi negative, sau pot chiar cumula 
ambele caracteristici, funcţie de obiectul lor şi de scopurile subiecţilor 

                                                           
1
 “Partidele şi personalităţile politice... intră în ecuaţia votării... nu în primul rând prin 
strategiile pe care le propun, ci prin increderea pe care o inspiră. Increderea care nu 
mai poate fi redusă la un factor precis. Ea este, în esenţă o evaluare morală a unei 
interacţiuni difuze între evaluator şi evaluat, între alegător şi potenţialul candidat“ 
(Dumitru Sandu “Sociologia tranziţiei“, Ed. Staff, 1996, pag.132) 

2
 Nicolae Iorga, Cugetări, Bucureşti, Editura tineretului, 1968. 

3
 Mareş, Vladimir, Op.cit. 
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(partenerilor) sociali. Astfel, spre exemplu, raporturile de încredere dintr-un 
grup delincvent, anomic, antisocial au caracter pozitiv pentru membrii 
grupului şi scopurile lor, dar efectele acestora asupra societăţii, asupra altor 
oameni ajunşi victime sunt evident negative. La rândul ei neîncrederea 
(prudenţa, starea de veghe, chiar suspiciunea) când are temeiuri obiective, 
prevenind efecte negative, păgubitoare, generate de credulitate, are rol pozitiv. 
Deci, nu se poate în nici un caz merge pe schema încrederea este întotdea-
una, în orice condiţii pozitivă, benefică, iar neîncrederea este automat şi 
oricând negativă. Numai contextele şi situaţiile concrete pot indica corect care 
dintre funcţiile încredere–neîncredere (pozitivă–negativă sau ambele) ies la 
iveală, acest fapt psihosocial supunându-se principiului universal al bivalenţei. 
(Reţinând doar laturile negative ale acestora, Hesiod considera că “încrederea 
şi neîncrederea sunt deopotrivă un dezastru pentru oameni”

1
). 

Vizând ambele laturi Seneca nota: “Este la fel de greşit a te încrede în 
toată lumea, ca şi a nu te încrede în nimeni”

2
. 

În general trăim într-o societate naţională şi “internaţională” bolnavă, 
îmbolnăvită, răpusă de neîncredere. E o boală, o epidemie psihosocială foarte 
gravă, care provoacă numeroase victime. Societatea, oamenii care o 
alcătuiesc nu pot fi “vaccinaţi” împotriva ei. Şi, din nefericire nici vindecaţi, 
printr-un tratament “şoc” sau de lungă durată. 

Aşa cum se petrec lucrurile azi – atât pe plan naţional, cât şi mondial - se 
acumulează premise şi condiţii favorabile dominării neîncrederii şi nu încrederii 
între partenerii sociali, în ciuda logoreii politice (politicianiste) şi morale 
(moralizatoare) ce asfixiază publicul prin mass-media. 

Efectele – dezastruoase pe toate planurile vieţii sociale – ale neîncrederii 
se văd cu ochiul liber la tot pasul. Ca şi zădărnicia eforturilor de a le limita, de a 
metamorfoza neîncrederea, suspiciunea, veghea permanentă a partenerilor 
(socotiţi adesea adversari sau concurenţi) în prezumţia – fie şi provizorie – de 
“nevinovăţie”, în jetoane de încredere, în disponibilitate reală de cooperare 
loială. 

E preferată şi practicată pânda, vigilenţa. Se cheltuiesc energii, nervi, 
timp şi, adesea, multă isteţime şi viclenie pentru “a înşela” adversarul, concu-
rentul, “partenerul”. 

Marea parte - a vieţii (activităţilor, relaţiilor) sociale se bazează pe sau 
includ înşelarea, înşelătoria, ceea ce “asigură“ perenitatea neîncrederii, stării 
de veghe, prudenţei şi insatisfacţiei, provocate de dezamăgirile în serie mare. 

De la înşelarea cumpărătorului, la înşelarea alegătorului, de la 
înşelăciunile (cacialmalele) practicate la tot felul de jocuri (de noroc, financiare-
bursiere) până la micile sau marile înşelări dintre partenerii sexuali, de la 
nevinovatele păcăleli până la trădările criminale din politică şi serviciile de 

                                                           
1
 Hesiod, Munci şi zile, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1957, p.372. 

2
 Seneca, Scrisori către Luciliu, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1967. 
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spionaj - actele de înşelare a încrederii împânzesc întreaga viaţă socială, o 
infestează şi o fac greu suportabilă, restrâng mereu aria pe care mai 
acţionează încrederea. 

Analizarea modului cum e organizată şi cum funcţionează societatea, 
relevă că predominantă e neîncrederea, dovadă fiind numărul mare de 
precauţii ce se iau în toate raporturile sociale de sisteme specializate de 
supraveghere şi control instituite de către toate societăţile. Întregul sistem 
social este clădit şi funcţionează pe principiul neîncrederii. Dacă dominantă ar 
fi încrederea şi predominantă imposibilitatea de a o înşela, atunci tot acest 
sistem de supraveghere şi control, extrem de costisitor şi destul de puţin 
eficient ar fi cu totul inutil.  

În existenţa - absolut necesară - a mecanismului şi normelor de control şi 
supraveghere, în faptul că societatea nu poate funcţiona pe principiul 
încrederii reciproce - vedem o dovadă în plus a relei alcătuiri a societăţii. 

De maximă importanţă este faptul instituţionalizării neîn-crederii. 

2. Instituţionalizarea 

La nivel social încrederea – neîncrederea sunt instituţionalizate. Este 
vorba nu numai de proceduri parlamentare (“Votul de încredere”) sau bancare 
(“garanţii” pentru creditele acordate) ci şi de o veche instituţie a iscoadelor, a 
spionajului şi contra–spionajului, care consumă atâta inteligenţă şi atâtea 
fonduri. 

Există multiple forme de instituţionalizare (legalizare, normare) menite să 
“garanteze” încrederea între parteneri şi să limiteze neîncrederea, sau s-o 
compenseze. Contractele legalizate sunt una dintre aceste forme. Atestările, 
diplomele, certificatele menite să confirme, să garanteze o anumită pregătire 
profesională. Înţelegerile, tratatele între state sunt şi ele garante pentru relaţiile 
de încredere reciprocă şi limitări ale suspiciunii. Jurământul este şi el o formă 
instituţionalizată de garantare legalizată a încrederii. 

În sistemele politice, electorale democratice, votul pentru reprezintă 
investitura de încredere, iar opusul – retragerea încrederii într-un partid, 
formaţiune politică sau lider. 

Prezenţa şi proliferarea organismelor şi organelor de control în 
întregul sistem instituţional, sistemele de sancţiuni juridice şi morale pentru 
încălcarea normelor statornicite de societate atestă că, pentru a nu fi înşelată, 
încrederea trebuie supravegheată sau, în cazul că înşelăciunea s-a produs, ea 
trebuie sancţionată. Nici o instituţie nu-şi permite să acorde încredere neli-
mitată funcţionarilor săi, adică absolvirea de orice control. Însăşi noţiunea de 
responsabilitate o angajează nu numai pe cea de competenţă, profesionalitate, 
dar şi onorarea încrederii acordate. 

În justiţie, verificarea minuţioasă a probelor scrise sau orale ale 
martorilor, pedepsirea acestora în cazul mărturiilor mincinoase sunt dovezi ale 
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prudenţei în raport cu gradul limitat de credibilitate ce se poate acorda 
oamenilor ale căror interese se ciocnesc adesea foarte violent. Neîncrederea 
se reproduce continuu, datorită experienţei negative repetate a oamenilor

1
. 

Arbitrajul şi arbitrii reprezintă o altă formă instituţionalizată, reglementată 
de a evita o eventuală (şi adesea reală) tentativă de înşelare a încrederii în 
corectitudinea comportamentului partenerilor în interacţiunile sociale de toate 
genurile de la cele economice, la cele sportive şi de divertisment. 

În condiţii excepţionale, cu asumarea unui risc maxim, încrederea se 
apropie de punctul cel mai înalt. Nu arareori ea este înşelată, motivând mărirea 
ariei de suspiciune din relaţiile sociale interpersonale şi macrosociale. 

Schiţa unei tipologii. Un prim criteriu de tipologizare este cel al 
domeniului vieţii sociale în care sunt analizate funcţionarea şi efectele 
raporturilor încredere – neîncredere. Vom desprinde, în primul rând, domeniul 
economico–financiar, apoi pe cel politico–diplomatic, administrativ, civic, militar 
domeniul creaţiei şi difuzării ştiinţei, culturii, artei, al învăţământului, asistenţei 
medicale, al serviciilor de tot felul şi al divertismentului. Pe un fond general 
comun al derulării raporturilor încredere–neîncredere, datorat caracterului lor 
psihosocial, există criterii şi reguli specifice de control social pentru fiecare 
domeniu al vieţii sociale. 

Un alt criteriu de tipologizare este acela al genurilor şi nivelurilor de 
raporturi sociale în care sunt angajate încrederea şi neîncrederea. Avem în 
vedere aici raporturile interpersonale informale (în cadrul familiei, al 
microgrupurilor de prieteni etc.) sau formale, instituţionalizate în şi de sistemul 
diviziunii sociale şi ierarhice a muncii. Este nivelul “molecular” al vieţii sociale la 
care se produc cele mai mari satisfacţii şi insatisfacţii, stările de fericire sau de 
dramatice dezamăgiri. 

De mare actualitate la noi, ca şi în lumea de azi, cu accente de tensiuni 
şi de dramatism, este dinamica încredere – neîncredere din raporturile inter–
etnice, cărora li s-au consacrat multe cercetări şi se bucură de atenţie în 
mass-media şi în cercurile politice internaţionale. 

Un capitol distinct şi important este acela al raporturilor de încredere–
neîncredere în instituţiile şi organizaţiile sociale, inclusiv în informaţiile oferite 
de mass-media, obiect al unor cercetări sistematice (efectuate în Institutul 
nostru de către Andrei Novak

2
). Rezultatele acestor cercetări (şi ale altora 

similare), care pot forma obiectul unor analize mai detaliate, indică, pe de o 
parte, efectul experienţei sociale directe a oamenilor din contactele cu 

                                                           
1
 Erik Erikson a demonstrat convingător că neîncrederea este indispensabilă: 
“Cuvinte ca ură, dragoste, prietenie, ataşament, suspiciune, încredere etc., 
reprezintă stări ce corespund unor disponibilităţi către moduri comportamentale 
bine precizate.Fiecare din aceste porniri reprezintă o verigă a unui sistem bine 
ordonat şi armonic din punct de vedere funcţional fiind astfel indispensabil”. 

2
 Evaluarea activităţii instituţiilor publice, 1992-1996. 
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instituţiile şi organizaţiile sociale statale şi civice, efectul influenţei tradiţiilor 
dominante în societatea respectivă, iar, pe de altă parte şi în măsură tot mai 
mare, efectul influenţelor persuasive ale tuturor canalelor mass-media. 
Campanii de presă pot submina şi spulbera încrederea unor mase mari de 
oameni într-o instituţie, sau alta, economico-financiară, politică, militară, cul-
turală, religioasă etc., în liderii acestora. Mass-media oferă cel mai puternic 
instrument fie de creare şi consolidare a încrederii într-o instituţie, într-un lider, 
fie de “demolare” a lor, tocmai prin manipularea factorilor psihosociali încredere 
– neîncredere. 

În societăţile contemporane mass-media joacă rolul principal în 
edificarea sau distrugerea încrederii populaţiei în partide, programe şi oameni 
politici. (Un exemplu şi un caz semnificativ l-a constituit campania de presă 
favorabilă schimbării structurilor de putere din România, campanie care a 
contribuit într-o măsură hotărâtoare la “votul de încredere” dat de peste cinzeci 
la sută din alegători fostei opoziţii, care astfel a ajuns la guvernare). În prezent 
grija noii Puteri de a avea de partea sa televiziunea şi presa dovedeşte aceeaşi 
importanţă a mass-media în procesul cultivării încrederii într-un (alt) program 
de guvernare. “Investiţia de încredere” făcută în coaliţia ajunsă la Putere este 
de importanţă vitală pentru realizarea obiectivelor noii guvernări. 

Tot mass-media joacă un rol extrem de important în crearea încrederii 
sau neîncrederii în instituţii şi organizaţii internaţionale de toate genurile şi 
de toate dimensiunile (de la ONU, şi organele sale specializate, la NATO, UE 
ş.a.). Imaginea unui popor/stat despre altul (favorabilă, nefavorabilă, indife-
rentă), raporturile de încredere–neîncredere între ele şi evoluţia acestora sunt 
funcţie nu numai de relaţiile politico–diplomatice, economice şi militare, dar mai 
ales de activitatea mass-media, a jurnaliştilor (tocmai acesteia i se datorează, 
cu precădere, imaginea unilaterală, deformată şi adesea nefavorabilă a 
României post–decembriste în lume – după cum am arătat în cartea noastră 
Mass-media în tranziţie

1
). 

În psihologia colectivă, de masă – atât de penetrant şi multilateral anali-
zată de Gustave Le Bon în numeroasele sale lucrări (Psihologia mulţimilor, 
Opiniile şi Credinţele ş.a.) este înscrisă ca o trăsătură universală şi constantă 
(se reproduce perpetuu şi pretutindeni) credulitatea, susţinută şi de procesul 
imitaţiei. Fenomenul se accentuează în perioade de crize economice, sociale şi 
politice. Faptul a fost ilustrat şi la noi de fenomenul CARITAS şi încă altele 
similare, precum şi de înmulţirea victimelor celor înşelaţi în fel şi chip de 
escroci de toate categoriile. Presa cotidiană este plină de exemple. 

În fine, un criteriu de tipologizare a încrederii–neîncrederii este de 
domeniul psihologic şi se referă la încrederea în viitor, la speranţă şi optimism. 
Ca şi alte categorii psihologice, acestea au o anumită labilitate şi sunt obiect de 
manipulare. După opinia noastră categoriile optimism – pesimism nu sunt 

                                                           
1
 Pânzaru, Petru, Mass-media în tranziţie, Bucureşti, Editura Rompres, 1996. 
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operaţionale. Realismul, generat de luciditate şi îndoială carteziană, poate oferi 
o bază pentru încredere în viitor. Dacă la nivelul Realităţilor de gradul III–IV–V, 
lingvistice, se poate zugrăvi cu uşurinţă un “viitor mai bun”, Realităţile de gradul 
I, strict obiective, temperează orice entuziasm. Viitorul e ipotecat de prea multe 
dileme şi necunoscute. El cade sub incidenţa incertitudinii. Eşecul viitorologiei, 
ramura de ştiinţă care a înflorit în deceniul şase–şapte şi a antrenat compe-
tenţe remarcabile şi minţi strălucite, este cât se poate de semnificativ. 
Previziunile şi scenariile elaborate acum 20–30 de ani nu s-au confirmat. 
Viitorul are această “grijă” să arate altfel decât a fost descris, prevăzut, dorit. 
Elogiul făcut azi societăţii informaţionale riscă să repete eşecul euforiei 
cultivate de viitorologie

1
. 

Faptele demonstrează că nu se poate ieşi din criza economică dacă, 
printr-o amplă acţiune concertată a instituţiilor sociale şi a mass-media, nu 
devine dominantă încrederea populaţiei în organismele şi mecanismele 
economiei de piaţă, dacă nu se schimbă imaginea publică despre virtuţile şi 
servituţile acestui tip de economie, dacă nu se primenesc mentalităţile. 

Societatea românească traversează o profundă criză psihosocială, al 
cărei nucleu îl constituie criza de încredere. Ea este prezentă şi face ravagii în 
toate domeniile şi la toate nivelurile vieţii noastre sociale. Ea stă la originea şi 
perpetuarea crizei economice, a crizei politice şi a crizei culturale. Ea este, în 
fond o criză de identitate şi de identificare. Nici după opt ani de la Revoluţia din 
Decembrie n-a fost identificată şi definită o strategie coerentă şi optimă a 
dezvoltării societăţii româneşti în conformitate cu noile realităţi şi condiţii 
interne şi internaţionale, în ciuda atâtor “oferte“ schimbate şi mereu în radicală 
schimbare. 

Termenului reformă nu i s-a conferit un conţinut precis, pragmatic susţi-
nut de un program cu obiective realiste, univoce şi credibile, care în condiţii de 
continuitate să opereze schimbări (discontinuităţi) favorabile şi de perspectivă. 

Expresia tranziţia către economia de piaţă şi democraţie nu numai că nu 
a definit direcţia de evoluţie a societăţii noastre, ci a operat o substituire a 
scopului cu mijloacele. Nici democraţia, nici economia de piaţă nu sunt, nu 
pot fi scopuri. Ele trebuie tratate doar ca mijloace menite să deschidă drum şi 
să asigure populaţiei condiţiile economice şi politico–juridice pentru valori-
ficarea maximală a energiilor sociale şi resurselor materiale în vederea edifi-
cării unei societăţi funcţionale, capabile să asigure membrilor ei o calitate 
corespunzătoare a vieţii. Clasa politică, eterogenă şi de slabă calitate, absor-
bită de interesele şi coliziunile interne, situată “deasupra” populaţiei ale cărei 
nevoi şi aspiraţii pretinde că le promovează, nu se bucură de încrederea aces-
teia. În virtutea experienţei negative acumulate precum şi datorită stărilor 

                                                           
1
 Unul dintre cunoscuţii şi prestigioşii viitorologi români, autorul cărţii “Anul 2000” - 
Mircea Maliţa a reeditat recent un volum intitulat “Zece mii de culturi - o singură 
civilizaţie. Spre geomodernitatea secolului XXI”, Ed. Nemira, 1998. 
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conflictuale mereu resuscitate de forţele politice aflate în concurenţă, cele mai 
multe categorii de populaţie nu au încredere în viitor. 

Absenţa acestui vector psihosocial important (încrederea în viitor) 
coroborată cu diminuarea solidarităţii naţionale, cu proliferarea formelor 
extreme de individualism şi egoism, induce efecte demobilizatoare şi scade 
şansele unor performanţe necesare, dezirabile, vitale chiar.  

3. Rolul determinativ al factorilor psihosociali 

Concluziv putem întreba: cine “face jocurile“ în viaţa socială, în toate 
tipurile de activităţi şi de relaţii sociale şi la toate nivelurile organizării sociale? 

Cine “face jocurile“ în politică, dar în economie, în justiţie, în medicină, 
în diplomaţie, în ştiinţă, religie, cultură, artă, sport, în mass-media? 

Cine “face jocurile“ în viaţa de familie, în viaţa grupurilor profesionale, 
etnice şi confesionale, în viaţa comunităţilor naţionale şi în relaţiile dintre 
naţiuni? 

Nu există un alt răspuns, cu caracter axiomatic, decât următorul: 
“jocurile“ le fac (şi le desfac!) factorii psihologici şi procesele psihosociale 
inseparabil legate de limbaj - comunicare, având temeiuri în factori obiectivi de 
ordin natural (biofiziologici, ecologici) şi de ordin social (instituţii, organizaţii, 
sisteme valoric-normative, evenimente). 

Social-umanul se constituie nu numai prin psihologic şi psihosocial - 
comunicaţional, dar şi în psihologic, psihosocial, lingvistic - comunicaţional. 
Viaţa socială e de neconceput fără acte conştiente, iar conştiinţa este un fapt 
psihic, psihologic-lingvistic şi un produs psihosocial - comunicaţional. 

Din capul locului psihologicul şi psihosocialul îşi “spun cuvântul“ 
hotărâtor: 

 orice acţiune socială la toate nivelurile şi, fireşte, rezultatele ei depind 
de concepţia care stă la baza ei, de opţiunile valorice care o călău-
zesc într-o direcţie sau alta, ori acestea sunt categorii psihologice şi 
psihosociale structurate în limbaje şi manifeste prin comunicare 

 eficienţa oricărei activităţi sociale depinde hotărâtor de înţelegerea ei, 
de adeziunea la ea, de profesionalism, de climat favorabil de încre-
derea, voinţa oamenilor, de sentimente, de aspiraţii, toate acestea, 
înscrise în structuri motivaţionale, fiind categorii psihologice şi psi-
hosociale. 

Dată fiind natura omului şi natura specifică a vieţii sociale, psihologicul şi 
psihosocialul, prin verigile (structurile) lingvistic-comunicaţionale nu numai că 
participă la constituirea şi desfăşurarea (direcţionarea, modificarea, stoparea) 
tuturor relaţiilor şi activităţilor sociale, dar le şi determină. 

E deajuns să ne imaginăm absenţa faptelor psihice şi psihosociale, sau 
încercarea de a le “expulza“ din structura faptelor sociale (micro-macro 
istorice, contemporane) ca să recunoaştem că viaţa socială n-ar fi cu putinţă. 
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Ceea ce dă viaţă şi asigură perpetuarea relaţiilor şi activităţilor sociale de 
toate tipurile şi în toate timpurile sunt factori psihologici şi psihosociali. 

În plan filosofic, crizele sociale sunt determinate, explicate sau traduse în 
criza valorilor. Acest demers este legitim. În acelaşi timp, el este prea abstract. 
Căci în societatea reală, vie, crizele sunt provocate şi întreţinute de coliziunea 
şi conflictul valorilor trăite, exprimate în mentalităţi şi credinţe, în motivaţii spiri-
tuale, ideologice, în atitudini şi opinii, în interese şi aspiraţii. Ori, toţi aceşti 
factori - valorile trăite - sunt de natură psihosocială şi se supun legilor 
psihosociologice. 

La întrebarea simplă: căror norme se supun comportamentele şi 
atitudinile oamenilor?, se supun ele automat, riguros şi exclusiv normelor 
juridice şi etice, textelor de legi şi poruncilor morale, sau atât respectarea, cât 
mai ales nerespectarea acestora se supune tocmai “normelor“, respectiv legilor 
psihologice şi psihosociale? Adevărul este că textele de legi şi tablele morale, 
religioase sau laice, sunt litere şi limbi moarte. Ca atare, ca texte ele nu 
participă la constituirea şi desfăşurarea vieţii sociale reale, cotidiene

1
. Ele 

devin viaţă numai prin psihologic şi psihosocial. Dacă oamenii s-ar călăuzi (şi 
ar respecta) riguros, automat şi exclusiv după prevederile (textele) legale şi 
morale - identificate cu binele, dreptatea, frumosul - atunci nu ar mai fi nevoie 
câtuşi de puţin de sancţiuni, de mecanisme şi instituţii de aplicat sancţiuni 
(justiţie, poliţie, închisori, amenzi, aprobiu public etc.) aşa cum nu ar avea rost 
organismele de control preventiv sau punitiv. 

Nu avem la îndemână, nu e posibilă o “farmaceutică“ socială, care să ne 
ofere în flacoane etichetate fie substanţe pure, fie combinaţii sau preparate cu 
un dozaj cunoscut. Dar e cert că nici o “substanţă“ socială nu se constituie fără 
factori psihologici şi psihosociali, că foarte multe “substanţe“ (evenimente, 
procese etc.) sunt determinate de aceşti factori. 

În efortul ştiinţific de explicare a tuturor fenomenelor sociale, luarea 
atentă în consideraţie a factorilor (variabilelor) psihologici(e) şi psihosociali(e) 
este obligatorie. 

Această obligaţie decurge din principiul fundamental al cercetării 
ştiinţifice – principiul fidelităţii faţă de fapte. Or, faptele sociale sunt o rezultantă 
a interacţiunii, respectiv cooperării sau jenării reciproce dintre factori de natură 
obiectivă (inclusiv extra–sociali, pur naturali) şi factori de natură subiectivă 
(psihologici) şi inter–subiectivă (psihosociali). 

Şi calitatea vieţii unor colectivităţi umane şi a indivizilor care le compun 
este o rezultantă a unei pluralităţi de factori de ordin material, tehnologic, 
ecologic obiectivi şi a unei constelaţii de factori psihologici (general–umani) şi 
psihosociali (concret–istorici situaţionali). Evoluţia, respectiv involuţia, calităţii 
vieţii oamenilor este funcţie de interacţiunea dintre factorii enumeraţi. 

                                                           
1
 Psihologia vieţii cotidiene, volum coordonat de Mielu ZLATE, Ed. Polirom, 1996. 
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Am enunţat cu alt prilej teza că oamenii trăiesc în social (societate) 
dar prin psihologic şi psihosocial. De asemenea, susţinem teza că există 
caracteristici fundamentale, universale şi constante ale naturii umane şi 
ale vieţii sociale, care întemeiază şi explică unitatea şi continuitatea 
speciei umane, calităţile, defectele şi limitele ei, fenomenele de repetitivitate 
ciclicitate, graţie cărora societatea se perpetuează. 

Poate cineva susţine că factorii de natură psihologică şi mediul 
psihosocial nu au jucat nici un rol, sau sunt factori “oarecari“ în ceea ce s-a 
petrecut în viaţa noastră politică, în “viaţa internă“ a partidelor ca şi în relaţiile 
dintre partide, reflex al relaţiilor interpersonale dintre liderii centrali şi locali? 
Sciziunile atât de frecvente în toate partidele, constituirea şi ruperea alianţelor, 
a coaliţiilor sunt efectul direct al particularităţilor psihologice, temperamental-
comportamentale ale actorilor politici, al rivalităţilor, orgoliilor personale, efectul 
ciocnirii grupurilor de interese şi, nu în ultimul rând, efectul imaginilor reciproc 
şi publice create de mass-media, care în perioada post-decembristă s-au 
politizat la maximum, au devenit instrumentul principal în lupta politică. 

În explicarea fenomenelor sociale contemporane, sociologia foloseşte o 
pluralitate de metode şi tehnici, bine cunoscute şi intens explorate. Între ele nu 
prea are trecerea “recursul la imaginaţie“, această metodă intelectuală nefiind 
nici omologată, nici ispititoare, dată fiind tradiţia pozitivistă şi obsesia de 
rigurozitate, identificată adesea cu prezentarea şi interpretarea datelor culese 
de pe teren şi trecute prin calculator. 

Faptul că una dintre cărţile prestigiosului sociolog Wright Mills poartă 
titlul imaginaţia sociologică, nu semnifică o tentativă a sa de “a pune în lucrare“ 
imaginaţia pentru a testa dezvoltări sociale alternative

1
 şi cu atât mai puţin de a 

pune problemele evoluţiilor economico-sociale şi politice la modul: “Ce-ar fi fost 
dacă...“? 

Întrebarea: de ce lucrurile s-au petrecut aşa cum se ştie şi nu altfel? 
(acest “altfel“ are în vedere o evoluţie mai liniştită, mai puţin dramatică şi 
costisitoare, care să fi condus România către ieşirea din criză). 

Răspunsul general, de principiu, este: pentru că toţi actorii sociali au fost 
şi sunt oameni, purtători ai caracteristicilor fundamentale, universale şi con-
stante ale naturii umane. Şi noi avem în vedere aici, în principal, caracteristicile 
psihologiei general-umane şi ale proceselor psihosociale tipice perioadelor de 
acţiuni colective surescitate (“stări de mulţime“), cu grad variabil de vio-lenţă şi 
agresivitate, cu mari posibilităţi de manipulare. (Lăsăm de o parte influenţa - 
“amestecul“ - factorilor externi, întrucât aceştia au acţionat şi acţionează tot 

                                                           
1
 Scopul lucrării, atins cu deplin succes, cu strălucire chiar, este de a promova un 
mod “lumesc“ de a aborda şi de a formula problematica sociologică, făcând o 
critică pe cât de ironică, pe atât de argumentată discursului sociologic de tip 
Parsons. 
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prin “verigile“ psihologice şi “lanţurile“ psihosociale interne, prin actorii sociali 
de pe “scena“ autohtonă). 

Un alt răspuns, cu un grad de generalitate ceva mai restrâns este: pentru 
că, pe fondul caracteristicilor general-umane, există şi se manifestă 
particularităţile, trăsăturile, elementele specificului psihologic naţional

1
. 

Având în vedere traseul urmat de societatea românească în ultimul 
deceniu, dar şi modalităţile inevitabil diferite, chiar diametral opuse, în care au 
fost şi sunt tratate evenimentele (apreciate, explicate) de sociologi, politologi şi 
alţi analişti, având în vedere, de asemenea, scopul principal al demersului 
nostru: de a demonstra rolul decisiv al factorilor psihologici şi psihosociali în 
desfăşurarea evenimentelor postdecembriste aşa cum au fost şi că “nevroza“ 
de care suferă societatea noastră de azi, ca şi intrarea întregii vieţi sociale în 
stare de normalitate nu poate fi “vindecată“, decât prin rezolvarea crizei 
psihosociale - credem că “recursul“ la imaginaţie se justifică. 

Tentativa noastră ar putea fi calificată drept “paraştiinţifică“ sau în cel 
mai bun caz, un soi de exerciţiu de sociologie S.F.RETRO. Şi totuşi - sub 
rezerva reuşitei - din imaginarul nostru demers se pot trage cel puţin două 
foloase: 

1) rezultă izbitor şi mai ales convingător ce rol imens au jucat şi joacă 
factorii psihologici şi psihosociali - în special încrederea – neîncre-
derea - în desfăşurarea concretă a evenimentelor din decembrie 1989 
încoace, în succesiunea de crize şi în criza socială totală din 
România, în blocarea căilor de ieşire din această criză; 

2) rezultă, implicit în cât de mare măsură depinde instituirea unei stări de 
normalitate şi echilibru social, politic, economic, cultural de ceea ce 

                                                           
1
 Tema “specificului naţional românesc“ a fost o adevărată “obsesie“ a in-
telectualităţii noastre - istorici, filosofi, filologi, literaţi şi critici literari, sociologi şi 
psihologi. Ea a generat o bogată şi variată literatură, vii dezbateri şi polemici, 
care nu s-au stins nici în zilele noastre, căpătând însă o altă turnură şi noi 
accente în contextul actual al “europenizării“, “mondializării“. Pentru subiectul 
nostru reţinem doar ideea că nu se poate utiliza termenul de caracter naţional, 
oarecum echivalent conceptului de “caracter“ (şi “temperament“) din psihologia 
generală, dar corespunde adevărului conceptul de caracteristici naţionale, produs 
al istoriei şi culturii proprii fiecărui popor, aflate în evoluţie şi schimbare, sub 
incidenţa devenirii istorice contemporane şi sub influenţa - azi extrem de 
puternică prin mass-media industrializată - altor culturi devenite dominante. A se 
vederea N. Iorga: ”Hotare şi spaţii materiale. Afirmarea virtualităţii româneşti”, Ed. 
Porto Franco, 1996. 

  Bogate şi temeinice argumente din sfera filosofiei şi sociologiei culturii aduce în 
favoarea tezei identităţii naţionale, a unităţii naţionale în contextul diversităţii 
universale, cartea lui Grigore Georgiu “Naţiune-Cultură-Identitate“, Ed. Diogene, 
1997. A se vedea şi substanţiala lucrare a lui Lucian Culda “Emergenţa şi 
reproducerea naţiunilor”, Ed. Licorna, 1996. 
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am putea numi o “reconversie“ şi apoi o “stabilizare“ psihologică şi 
psihosocială în spaţiul public românesc. Numai trecerea de la starea 
actuală de “nevroză“ colectivă, de conflicte încrâncenate (provocate 
mai ales de Politică), de tensiuni şi rivalităţi, de temeri şi confuzii 
produse de mass-media - devenită instrument redutabil al Politicii - la 
un climat psihosocial calm, dacă nu senin, stimulativ pentru activităţi 
şi relaţii sociale normale, eliberate de suspiciune şi ostilitate, de 
intoleranţă primitivă, motivată ideologic şi politic. Numai introducerea 
unui climat favorabil cooperării, conlucrării naţionale, soluţionării 
inevitabilelor contradicţii şi ciocniri de interese prin dialog autentic şi 
mecanisme democratice, legale, ce instituie ecuaţia dintre drepturi şi 
obligaţii, o cât mai mare transparenţă şi o cât mai redusă birocraţie - 
poate scoate populaţia României din actuala ei stare de neinvidiat. 

În Realitatea socială de gradul I, nu se poate obţine stabilitate nici 
economică (macro şi/sau micro) nici politică (internă şi internaţională) fără ca 
în prealabil să se realizeze un climat de încredere, “stabilizare“ (normalizare, 
“de-nevrozare“) psihologică şi psihosocială, căci “psihologia umană joacă un 
rol hotărâtor“ (G.C.Jung, Tipuri psihologice, Humanitas, 1997, pag.523). 

Ieşirea din starea de criză multiplă a societăţii româneşti de azi nu este 
posibilă fără resorbţia prealabilă a crizei de ordin psihosocial, fără 
normalizarea climatului social, fără stabilitate valoric-normativă în armonie cu 
particularităţile psihosociale ale poporului român. 
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1. ROLUL GUVERNĂRII CORPORATIVE 
ÎN FUNCŢIONAREA PIEŢEI DE CAPITAL 

 
În majoritatea ţărilor dezvoltate ale lumii, guvernarea corporativă repre-

zintă o formă de promovare şi realizare a intereselor tuturor actorilor economici 
(acţionari, manageri, salariaţi, furnizori, clienţi etc.). În acest scop, statul creea-
ză şi menţine un echilibru între grupurile de presiune, acordând sprijin cate-
goriilor mai defavorizate: mici investitori, consumatori etc. 

În urma privatizării parţiale sau totale a societăţilor comerciale au 
rezultat: 

a) societăţi la care statul, reprezentat de FPS, deţine încă pachetul de 
control, iar restul acţiunilor sunt deţinute de PAS, fonduri de investiţii, 
mici acţionari; 

b) societăţi la care un investitor direct a preluat pachetul majoritar de 
acţiuni, iar restul acţiunilor sunt deţinute de PAS, fonduri de investiţii şi 
chiar de FPS; 

c) societăţi la care pachetul majoritar este deţinut de o masă foarte 
numeroasă de mici acţionari, PAS, fonduri de investiţii, FPS etc. 

În toate societăţile comerciale managementul are un rol hotărâtor în 
obţinerea performanţelor economice ale societăţilor respective. 

În primul caz, managementul este desemnat şi controlat de către FPS. 
Controlul exercitat de acţionar este foarte slab, managerii gestionând un patri-
moniu care nu le aparţine, ca atare, nu au întotdeauna interes să obţină cele 
mai bune performanţe financiare. Ei pot acţiona în direcţia satisfacerii la 
maximum a interesului propriu chiar prin diminuarea la minimum a profitului, în 
final a dividendelor şi a valorii de piaţă a acţiunilor. 

În al doilea caz, acţionarul principal îşi poate promova interesele, 
obligând managementul la obţinerea unor rezultate performante. Destinaţia 
profitului este hotărâtă de acţionarul principal, fără ca ceilalţi acţionari să poată 
influenţa simţitor decizia acestuia. 

În al treilea caz, managementul hotărăşte performanţele societăţii şi 
distribuţia profitului. Masa mare de acţionari minoritari nu poate, cu pachetul de 
acţiuni deţinut, exercita o influenţă corespunzătoare asupra managementului în 
direcţia sporirii dividendelor şi a valorii acţiunilor. 

În toate cazurile, acţionarii minoritari în condiţiile actualei legislaţii, nu pot 
influenţa semnificativ conducerea efectivă a firmelor, sporirea performanţelor şi 
distribuirea profitului societăţilor comerciale. În prezent, aceştia au foarte puţine 
instrumente prin care să contracareze acţiunile neloiale ale managerilor prin 
care aceştia îşi promovează propriile interese prin propriile firme. Alături de 
acţionarii minoritari, care de cinci ani nu au primit nici un dividend sau în cazul 
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în care l-au primit valoarea acestuia a fost insignifiantă, perdant este şi statul 
român care nu încasează la buget cotele de impozit care i s-ar cuveni. 

O dată cu schimbarea regimului de proprietate, se schimbă şi statutul 
societăţilor comerciale. Din companii închise se transformă în societăţi deschi-
se. Acestea sunt societăţi comerciale pe acţiuni prin subscripţie publică sau 
emitente de valori mobiliare, din care cel puţin o categorie face sau a făcut 
obiectul unei oferte publice promovate cu regularitate. Transparenţa asigură un 
dialog constructiv cu actori mai vechi, dar şi mai noi ai scenei economice: 
acţionarii şi salariaţii, potenţiali investitori şi parteneri de afaceri. 

Acţionarii strategici pot să stabilească prin deciziile lor, dezvoltarea viitoare 
a societăţii comerciale, să influenţeze componenţa managementului. Dar, ei mai 
sunt interesaţi şi să-şi tranzacţioneze în deplină cunoştinţă de cauză acţiunile 
deţinute. 

Separarea proprietăţii de control la nivelul societăţilor comerciale, ca ur-
mare a privatizării ridică cu acuitate problema respectării interesului acţio-
narilor, care diferă de cel al managerilor. 

În acest context, Consiliul de administraţie trebuie să devină un intermediar 
eficient între acţionari şi manageri, care să determine administrarea societăţilor 
comerciale în interesul proprietarilor. Cu alte cuvinte, deciziile adoptate de 
managerii societăţii ar trebui să reflecte cu prioritate voinţa acţionarilor, care 
privesc investiţiile şi profiturile în mod diferit de cel al managerilor. Astfel, în timp 
ce proprietarii urmăresc prin investiţiile efectuate şi profiturile obţinute să crească 
dividendele şi valoarea acţiunilor, managerii caută să obţină recompense cât mai 
mari, chiar în condiţiile unor performanţe modeste ale societăţilor conduse. 

Guvernarea corporativă în România se cere dezvoltată pentru ca 
investitorii autohtoni şi străini să poată obţine un profit semnificativ, în schimbul 
capitalului investit. În acest scop, este nevoie să fie creat şi să funcţioneze 
efectiv un asemenea sistem, care să garanteze dreptul de proprietate şi sigu-
ranţa investiţiilor, printr-un cadru legislativ corespunzător şi un control adecvat. 
Fără o guvernare corporativă eficientă, România nu poate atrage capitalurile 
necesare restructurării şi dezvoltării durabile a economiei. 

Guvernarea corporativă se bazează pe acţionariatul şi managementul 
modern, respectiv coparticiparea la fundamentarea actului decizional a celei 
mai mari părţi dintre cei implicaţi într-o afacere, indiferent dacă sunt sau nu 
proprietari. Contrapunerile dintre acţionari, manageri şi angajaţi (outsiders şi 
insiders) au avut întotdeauna efecte contraproductive pentru toate părţile. 

Guvernarea corporativă trebuie să contribuie la crearea unui nou mediu 
economico-social de piaţă, care să determine acţiunea tuturor întreprinderilor 
angrenate în producerea, repartiţia, schimbul şi consumul bunurilor şi ser-
viciilor, în direcţia ridicării performanţelor economice. În fapt, pentru un agent 
economic mediul reprezintă un cadru de condiţii economico-sociale care poate 
să încurajeze sau să împiedice, să recompenseze sau să sancţioneze acţiunile 
sale. 
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Piaţa, deşi constituie un tot organizatoric, este totuşi compusă dintr-un 
sistem de pieţe sau tipuri de pieţe care se întrepătrund, se influenţează şi se 
determină reciproc. Aşa de pildă, după criteriul obiectului tranzacţiilor de 
vânzare-cumpărare există piaţa:  

a) bunurilor şi serviciilor; 
b) piaţa forţei de muncă; 
c) piaţa capitalurilor; 
d) piaţa monetară; 
e) piaţa valutară. 
La rândul lor, aceste pieţe se compun din pieţe sectoriale, care pot fi gru-

pate după diferite criterii în categorii mai generale sau mai specializate ca, 
piaţa creditului, piaţa acţiunilor, piaţa obligaţiunilor corporaţiilor şi administraţiei 
publice etc.  

Toate aceste componente ale pieţei se află într-o strânsă şi continuă in-
tercondiţionare, schimbările din fiecare componentă reflectându-se şi în 
celelalte componente şi a pieţei, în ansamblu. 

Orice piaţă are ca obiect (tranzacţii economice specifice), volumul, po-
tenţialul, capacitatea, structura (modul de realizare a componentelor, a reţelei 
de desfacere, a instituţiilor aferente etc.), aria geografică. Piaţa de capital 
(financiară) de exemplu, reprezintă o componentă a sistemului de pieţe care 
exercită o influenţă majoră asupra stării şi funcţionării celorlalte pieţe. 

Obiectul pieţei de capital, în sens general, îl constituie activele financiare 
(depozitele monetare şi semimonetare, hârtiile de valoare pe termen scurt şi 
lung) al căror rol în economia de piaţă contemporană creşte şi se diversifică 
continuu. 

Importanţa pieţei de capital rezidă în faptul că ea asigură alocarea 
resurselor şi serveşte drept creier al întregului sistem economic. Dacă ea nu-şi 
îndeplineşte bine această funcţie, performanţa întregului sistem economic este 
afectată. Cât de bine reuşeşte ea să îndeplinească această funcţie depinde de 
cât de bine îşi desfăşoară celelalte funcţii înrudite; împărţirea şi ameliorarea 
riscurilor; producerea, diseminarea şi folosirea informaţiilor. 

Prin intermediul pieţei de capital este stimulat procesul de economisire şi 
cel investiţional. Capacitatea acestei pieţe de a susţine efortul investiţional 
acţionează pozitiv asupra pieţei de bunuri şi servicii sporind oferta asupra 
pieţei muncii, mărind gradul de ocupare a resurselor de muncă. Piaţa de 
capital permite prin mecanismul bursier transformarea operativă a capitalului 
real în capital bănesc şi invers, satisfăcând astfel unul din dezideratele oricărui 
plasament, acela de a avea un grad ridicat de lichiditate. 

Trebuie subliniat faptul că piaţa de capital poate asigura alocarea şi 
utilizarea eficientă a resurselor şi reglarea economiei pentru a nu se ajunge la 
dezechilibre, la disfuncţii şi blocaje pe o anumită componentă sau pe 
ansamblu. 
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Demararea de către agenţii economici a unor afaceri (definite în sens 
larg drept activităţi de asigurare a oamenilor cu bunuri şi servicii, în scopul 
realizării unui profit) presupune, înainte de toate, procurarea capitalului 
necesar, apoi achiziţionarea de resurse materiale, organizarea producţiei, pre-
gătirea forţei de muncă şi buna funcţionare a activităţii productive, asigurarea 
distribuţiei produselor şi reclama. 

Desfăşurarea activităţii economice în condiţiile pieţei implică prezenţa 
resurselor financiare formate atât din bani, cât şi din celelalte instrumente 
recunoscute ca mijlocitori ai tranzacţiilor. 

Finanţarea restructurării economiei se poate asigura atât prin realocare 
de resurse proprii, prin creditare, cât şi prin intermediul pieţei de capital interne 
şi internaţionale. 

1.1. Piaţa de capital şi restructurarea 

Piaţa de capital cuprinde ansamblul relaţiilor generate de cererea şi 
oferta de capital pentru plasamente pe termen lung. Pe această piaţă sunt puşi 
în relaţii prin intermediari financiari, cei care economisesc cu cei care 
investesc. Cererea de capital poate veni de la guverne, municipalitate, societăţi 
industriale, comerciale, financiare, din ţară şi din străinătate, iar oferta de 
capital poate proveni de la bănci, fonduri de investiţii, case de pensii, societăţi 
de asigurare, persoane particulare din ţară sau străinătate. Organismele care 
facilitează interferenţa cererii cu oferta de capital şi alcătuiesc organizarea 
pieţei de capital sunt bursele de valori mobiliare (piaţa oficială a capitalului, 
precum şi băncile şi persoanele care au ca obiect de activitate vânzarea şi 
cumpărarea titlurilor de valoare), prin intermediul cărora se realizează finan-
ţarea economiei. 

În economia de piaţă modernă principalele întreprinderi cu scop lucrativ 
sunt organizate ca societăţi pe acţiuni. Capitalul unei asemenea societăţi se 
constituie prin aportul asociaţilor - persoane fizice şi juridice - numite acţionari. 
Ca expresie a participării la capitalul social al firmei, fiecare asociat primeşte 
un număr de acţiuni proporţional cu capitalul bănesc subscris. Deţinătorul 
obţine o parte din profitul societăţii pe acţiuni numită dividend, care variază de 
la un an la altul şi de la o firmă la alta, în funcţie de rezultatele economico-
financiare ale societăţii. Drepturile şi riscurile acţionarilor sunt proporţionale cu 
numărul acţiunilor de care dispune fiecare acţionar. Acţiunile pot fi tranzac-
ţionate pe piaţa de capital.  

În ţările cu economie de piaţă modernă, investirea în acţiuni aduce 
venituri prin dividende şi prin creşterea în decursul timpului a valorii acţiunilor, 
mai substanţială decât cea realizată prin dobânzi bancare sau creşteri ale 
fondurilor mutuale, dar comportă şi riscuri mai mari. 
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În cadrul pieţei de capital, emitenţii de valori mobiliare (vânzătorii) sunt 
societăţile comerciale, iar (cumpărătorii) sunt investitorii care achiziţionează 
titluri de valoare (acţiuni, obligaţiuni). 

Piaţa de capital are un impact general asupra mediului economic şi 
social şi, la rândul ei, este afectată pozitiv sau negativ de mediul economic şi 
social existent. În consecinţă, nu poate exista o piaţă de capital performantă 
într-o economie şi un mediu social deficitare. Nici economia de piaţă 
performantă nu poate exista fără să se bazeze pe o piaţă de capital eficientă 
(ca singur mod eficace de mobilizare a resurselor financiare şi de alocare a lor 
pe principii de piaţă liberă). 

Funcţionarea pieţei de capital se bazează pe existenţa a două forme 
între care există o strânsă legătură şi interdependenţă: piaţa primară şi piaţa 

secundară1. 

Piaţa primară este o piaţă a emisiunilor şi plasamentelor de titluri 
(acţiuni şi obligaţiuni) noi. Emitenţii de titluri, respectiv vânzătorii - urmăresc 
obţinerea de capital bănesc, iar posesorii de economii, respectiv cumpărătorii - 
urmăresc achiziţionarea cât mai avantajoasă a acestora, devenind practic 
investitori. 

Operaţiunile pe piaţa primară de capital se efectuează, în principal, prin 
intermediul băncilor, care pentru un comision convenit plasează noile titluri, în 
schimbul capitalului bănesc mobilizat în favoarea emitentului de titluri. 

Piaţa primară are deci rolul de alocare a capitalului, ceea ce echivalează 
cu funcţia de finanţare. Ea se referă în special la investiţiile directe făcute de 
către investitorii autohtoni şi străini. 

Potrivit actelor normative în vigoare2, investiţia directă constă în 

participarea la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre 
formele juridice prevăzute de lege: dobândirea de acţiuni sau părţi sociale ale 
unei societăţi comerciale, cu excepţia investiţiilor de portofoliu, precum şi 
înfiinţarea ori extinderea în România a unei sucursale de către o companie 
străină, prin aport financiar, aport în natură şi bunuri mobile; participarea la 
creşterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de finanţare. Mai 
precis, investiţia directă constă în plasarea de fonduri într-un obiectiv economic 
nou creat, care funcţionează în vederea obţinerii unui anumit grad de control 
asupra acestuia, construirea de obiective prin activitatea de construcţii-montaj, 
livrări de maşini şi utilaje, de documentaţii şi asistenţă tehnică, crearea de 
filiale sau sucursale, cumpărări de acţiuni sau de părţi din capitalul unor firme 
existente, participarea a două sau mai multe firme din ţări diferite la producţia 
în comun a unor produse noi, pe baza unor noi tehnologii, a unor cercetări, 

                                                           
1
 Elena Drăgoiescu - Piaţa de capital - prezent şi perspective, Economistul nr. 
998/27-28 octombrie.1997. 

2
 Ordonanţa de urgenţă nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997. 
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livrări de documentaţii pentru noi tehnologii, prestări de servicii în domeniul 
managementului, marketingului etc.  

Investiţiile străine au avantajul de a fi resurse stabile, într-o valută 
convertibilă, care nu grevează asupra îndatoririi ţării, nu necesită garanţii, dar 
asigură un management performant. 

O altă sursă o reprezintă creditul internaţional (acordat de FMI, Banca 
Mondială, BIRD, BEARD1), cât şi creditului privat obţinut prin sindicalizarea 

unor bănci. 
Aceste surse de credit internaţional au avantajul unui cost moderat, dar 

depind în mare măsură de riscul pe care îl ridică România şi agentul economic 
beneficiar. 

Creditarea internaţională afectează serviciul anual al datoriei externe, 
fiind adăugată contului curent, principala sursă de deficit al balanţei de plăţi 
externe. 

Piaţa secundară, cea de-a doua formă a pieţei de capital îndeplineşte 
un rol diferit faţă de prima formă. Ea cuprinde ansamblul tranzacţiilor cu titluri 
de valori emise anterior. Piaţa secundară asigură lichiditate şi mobilitate 
capitalului bănesc mobilizat în titluri negociabile pe piaţa secundară de capital. 
Această piaţă se referă în general la investiţiile de portofoliu. 

Investiţia de portofoliu defineşte dobândirea de valori mobiliare pe pieţele 
de capital organizate şi reglementate în scopul obţinerii de câştiguri de capital 
din dividende şi din diferenţe favorabile de preţ, la vânzarea lor. Investiţia de 
portofoliu constă din plasamente de fonduri în valori mobiliare (hârtii de 
valoare) şi se realizează, de regulă, sub forma cumpărării de obligaţiuni şi 
acţiuni puse în circulaţie de firme autohtone sau străine. 

Specific investiţiilor de portofoliu este faptul că firma finanţatoare nu 
participă la conducerea activităţii economice a obiectivului respectiv şi nu 
deţine controlul asupra acestuia. 

Transparenţa este mai mare în cazul investiţiilor de portofoliu, dar ele 
sunt purtătoare nu numai de avantaje, ci şi de potenţiale riscuri majore. 

În România folosirea emisiunilor de titluri de valoare pentru procurarea 
de capitaluri sau distribuirea acestora în procesul de privatizare a determinat 
apariţia şi dezvoltarea pieţei secundare, piaţă la care se adresează acţionarii 
pentru a-şi vinde acţiunile deţinute, cât şi deţinătorii de capital care vor să 
devină acţionari sau să-şi mărească participarea la capitalul social al unor 
societăţi comerciale, prin cumpărarea de noi acţiuni. Organizarea şi funcţio-
narea Bursei de Valori Bucureşti şi a pieţei Rasdaq, ca organisme principale de 
tranzacţionare pe piaţa secundară, este un răspuns la necesitatea existenţei 
unei pieţe oficiale, reglementate pentru deţinătorii de acţiuni care doresc să-şi 
recupereze la nevoie capitalul investit. 

                                                           
1
 Cătălin Ionescu - Plasamentul internaţional de titluri - o soluţie eficientă de 
finanţare internaţională, Adevărul Economic nr. 47/21-27 noiembrie 1997. 
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În fine, o altă sursă este piaţa de capital de portofoliu internaţională. 
Costul de realizare a tranzacţiilor este comparabil cu cel al creditării, dar cu 
perspectiva de a fi diminuat prin jocul bursier. Riscul operaţiunii este limitat, 
deoarece plasamentul internaţional de titluri poate fi iniţiat numai de către o 
firmă reprezentativă cu rezonanţă internaţională, iar investitorii sunt atraşi de 
credibilitatea pe care o are emitentul. Deşi plasamentele de titluri se alătură în 
timp creditelor externe, acestea au totuşi avantajul de a fi o formă de obţinere a 
resurselor direct de la investitori, prin intermediul emisiunii de titluri, oferind 
posibilitatea cotării şi reducând din lanţul financiar banca finanţatoare, riscul 
fiind repartizat în masa investitorilor.  

În contextul extinderii cooperării economice internaţionale au apărut 
forme noi de investiţii: coparticiparea la construirea unor obiective economice 
în străinătate, prin acordarea de credite pe termen lung, rambursabile în 
produse; construirea în comun a unor obiective economice de către două sau 
mai multe firme, obiectivele rămânând în proprietatea beneficiarului din ţara 
gazdă; construirea de societăţi mixte de producţie, comercializare, consulting 
etc (în care cota de participare a investitorului străin este frecvent sub 50%).  

Pentru atragerea capitalului străin, România se află într-o permanentă 
competiţie cu ţările din jur. Mai mult, în acest moment, fluxurile străine de 
capital sunt redirecţionate către pieţele dezvoltate, care, prin stabilitatea lor, 
trezesc încrederea investiţională.  

În condiţiile actuale, piaţa de capital constituie o condiţie de bază a 
restructurării şi a perspectivelor de dezvoltare durabilă a economiei româneşti. 

O problemă pe care o întâlnim în piaţa de capital românească este lipsa 
acută atât a capitalului autohton, cât şi a celui străin, fapt ce se concretizează 
în ritmul lent al restructurării. 

Piaţa de capital nu este un scop în sine, ci urmăreşte atingerea unor 
obiective bine determinate: 

 mobilizarea capitalului disponibil; 

 asigurarea unei surse de finanţare alternative creditului; 

 circulaţia capitalurilor existente; 

 facilitarea receptării de fluxuri externe de capital; 

 eficientizarea alocării resurselor financiare; 

 buna desfăşurare a activităţii curente a firmelor şi impulsionarea 
investiţiilor pentru modernizare; 

 raţionalizarea procesului de privatizare; 

 restructurarea portofoliului de acţiuni şi a acţionariatului; 

 strângerea legăturilor dintre acţionari şi firme; 

 sporirea competitivităţii-flexibilităţii şi eficienţei firmelor. 
Piaţa de capital este un mijloc transparent şi eficient absolut necesar 

modernizării economiei româneşti. Ea trebuie să devină o piaţă credibilă pentru 
a-şi îndeplini rolul de focalizare a investiţiilor autohtone şi străine. De 
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asemenea poate contribui la accelerarea restructurării, la stimularea concu-
renţei şi schimbarea comportamentului economic, la atragerea şi plasarea 
resurselor financiare necesare dezvoltării, la racordarea ţării la fluxurile 
financiare internaţionale. 

Performanţele economice se bazează pe modernizarea economică şi pe 
creşterea productivităţii, pe extinderea şi modernizarea capacităţilor de 
producţie existente, pe produse ieftine şi de bună calitate, pe creşterea 
vânzărilor acestor produse pe piaţa internă şi externă. 

Indiferent cine va fi proprietar şi cine va conduce societăţile, 
restructurarea trebuie să se facă pentru a se crea o economie sănătoasă, în 
stare să contribuie la ridicarea standardului de viaţă al populaţiei. 

Restructurarea economiei româneşti necesită alocarea pe termen lung a 
unui mare volum de resurse financiare provenite atât din folosirea eficientă a 
tuturor resurselor interne, cât şi din atragerea largă a capitalului străin. 

Menţionăm că economia noastră se găseşte într-o perioadă de restruc-
turare de mari proporţii care se suprapune cu cea de creare a fundamentelor 
economiei de piaţă şi cu o profundă criză economică şi socială. 

Restructurarea economiei, care se situează în epicentrul reformei 
economice şi al tranziţiei la economia de piaţă, este un proces continuu, 
întrucât permanent vor exista domenii în care trebuie înlocuită structura veche 
cu cea recent apărută, datorită programului ştiinţific şi tehnic contemporan. Ea 
este impusă de necesitatea atenuării şi eliminării dezechilibrelor provenite atât 
din perioada prerevoluţionară, cât şi din cea postrevoluţionară. 

În perioada prerevoluţionară economia românească s-a caracterizat prin: 
rigiditate structurală accentuată; nivel energo-intensiv şi material-intensiv 
ridicat al unor sectoare; dezechilibre adânci între sectoarele producătoare de 
mijloace de producţie, între industrie şi agricultură, între ramurile producătoare 
de bunuri şi cele prestatoare de servicii; nivel scăzut al productivităţii muncii şi 
al eficienţei economice. 

Structura producţiei industriale, spre exemplu, existentă la începutul 
perioadei de tranziţie, se caracteriza prin gradul redus de competitivitate şi de 
adaptabilitate la cerinţele economiei de piaţă, dependenţa de resurse, materii 
prime şi energetice din import, nivelul ridicat de poluare a unor sectoare 
industriale, ponderea infimă a sectorului privat. Toate acestea impuneau 
realizarea unor mutaţii de anvergură în structura industriei româneşti. 

În perioada postrevoluţionară, dezechilibrelor moştenite li s-au adăugat 
altele: un declin puternic al investiţiilor şi al producţiei industriale, o inflaţie 
galopantă şi o depreciere masivă a monedei naţionale şi a cursului de schimb, 
un amplu blocaj economic financiar şi tehnologic, o creştere mare a ratei 
şomajului, o scădere drastică a standardului de viaţă al majorităţii cetăţenilor 
ţării. În consecinţă, aceste dezechilibre şi disfuncţionalităţi determină 
amploarea şi profunzimea acţiunilor de restructurare, precum şi orizontul de 
timp în care acestea pot fi atenuate şi depăşite. 
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Prin restructurare se urmăreşte crearea unor noi structuri şi mecanisme 
de funcţionare a economiei, a unor noi mentalităţi şi comportamente ale 
oamenilor, la toate nivelurile organizatorice ale economiei, a unui nou mediu 
economic. 

Restructurarea economiei naţionale este un proces obiectiv, amplu, 
complex şi de durată, de modernizare a echipamentelor şi tehnologiilor de 
producţie, de creare a unui nou cadru juridic şi instituţional, de schimbare a 
structurii sistemului economic şi mecanismelor de funcţionare a economiei, în 
concordanţă cu cerinţele actuale şi, mai ales, viitoare ale pieţei interne şi 
externe şi cu cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii mondiale, în scopul 
creşterii eficienţei economice, dezvoltării durabile a economiei româneşti şi 
ridicării standardului de viaţă al întregii populaţii. 

În perioada de tranziţie la un nou sistem economic, restructurarea nu se 
limitează la un domeniu sau altul, ci vizează ansamblul componentelor şi 
mecanismelor sistemului economic. Totodată, ea trebuie să se desfăşoare cu o 
asemenea intensitate încât să permită atenuarea decalajelor existente faţă de 
ţările dezvoltate. 

Restructurarea vizează, în primul rând, economia reală, adică restructu-
rarea la nivelul microeconomic, a întreprinderilor, iar în al doilea rând economia 
nominală, prin activarea pârghiilor valorice, care produc efecte imediate, cum 
ar fi modificarea dobânzilor bancare, schimbarea cursului valutar, reducerea ori 
majorarea de taxe. 

Acţiunile care privesc restructurarea au un ecou de lungă durată, cu 
modificări mai puţin vizibile pe moment, dar de ridicată eficienţă în timp, 
presupunând însă un volum mare de muncă pentru fundamentarea strategiilor 
şi politicilor de modernizare şi de creare a resurselor financiare. 

Economia românească nu poate fi eficientă fără investiţii şi fără lărgirea 
continuă a exporturilor de produse cu un înalt nivel de competitivitate. Ea se va 
relansa doar pe măsură ce restructurarea ei avansează şi capătă compe-
titivitate, care înseamnă infuzie de echipamente şi tehnologii moderne, calitate 
superioară a factorilor de producţie, productivitate şi rentabilitate ridicate. 

Eforturile făcute până acum de echipele guvernamentale au fost doar în 
direcţia destructurării, nu şi a aşezării într-o nouă structură. 

1.2. Subcapitalizarea – caracteristică a întreprinderilor româneşti 

Subcapitalizarea este o reminiscenţă a vechiului sistem economic. Se 
ştie că în funcţie de un nivel stabilit prin planul de producţie, pe baza unor 
calcule sau aprecieri ale organelor financiare, se determina un anumit necesar 
de mijloace circulante. Dar acestea fiind alocate de regulă de la buget, care 
adesea era sărac, volumul lor era cu mult sub nivelul necesităţilor reale. Exista 
posibilitatea ca să fie completate cu credite bancare, ceea ce a făcut ca 
majoritatea întreprinderilor să apeleze la acest gen de resurse. Astfel, în 
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industrie fondurile proprii şi pasivele stabile asigurau circa 50-55%, iar 40-45% 

îl reprezenta creditul. Se folosea un credit planificat de circa 50%1. 

Întreprinderile au fost concepute să funcţioneze cu o pondere mare a creditului 
în totalul mijloacelor circulante, pentru a putea fi controlate. Dacă s-ar fi 
acordat întreprinderii integral alocaţia bugetară pentru mijloacele circulante, nu 
s-ar mai fi putut urări cu ce stocuri lucrează aceasta, cu ce cheltuieli la 1000 de 
lei producţie marfă, cu ce viteză de rotaţie, cu ce salarii etc. 

Folosind forme şi tehnici de creditare nelimitate sau limitate numai 
declarativ, s-a încurajat dezinteresul întreprinderilor pentru o riguroasă 
gestionare a mijloacelor materiale şi băneşti, iar eventualele pierderi înre-
gistrate au fost acoperite abil prin noi credite. 

În acest context, a fost posibil să se manifeste conjugat mai multe cauze, 
care treptat au condus la degradarea fluxurilor de încasări şi plăţi şi chiar 
blocarea acestora. Astfel, începând din anul 1986 s-a intervenit abuziv prin 
sistemul de credite şi decontări, trecându-se la o limitare rigidă a creditelor, în 
condiţiile existenţei unor stocuri greu vandabile şi a unor importante pierderi 
financiare. În consecinţă, au fost elaborate şi aplicate normative economico-
financiare şi norme de stoc nerealiste în care, de pildă, se dimensiona durata 
unui ciclu de fabricaţie de 15 zile în medie pe economie. Astfel, au fost reduse 
mijloacele circulante alocate de la buget întreprinderilor şi au fost concentrate 
în sistemul bancar. 

În perioada postrevoluţionară, o dată cu trecerea la un nou sistem de 
alocare a resurselor financiare în economie, sumele care reprezentau nece-
sarul de mijloace circulante proprii ale întreprinderilor de stat, în loc să fie 
trecute în patrimoniul acestora, au rămas în patrimoniul sistemului bancar. 
Astfel, întreprinderile de stat au fost lăsate fără resursele circulante proprii 
necesare reluării ciclului de producţie, fiind obligate să recurgă în continuare la 
credite bancare, cu dobânzi foarte mari, care trebuiau suportate din profitul lor. 
Dar, rata profitului la numeroase regii autonome şi societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat nu este, nici pe departe, în măsură să depăşească rata 
dobânzii. 

Posibilitatea întreprinderilor de a se capitaliza din profit este destul de 
redusă şi de lungă durată. Impozitul pe profiturile întreprinderilor, de 45% şi 
respectiv 38% nefiind stimulator nu este posibil ca aceasta să-şi sporească 
veniturile. Or, dacă la nivelul întreprinderii nu se creează profit, nu se pot 
asigura nici capitalizarea, nici dezvoltarea producţiei, nici locuri de muncă şi 
nici salarii mai mari. 

Începând cu 1990, s-a renunţat şi la ce trebuia să fie menţinut: la 
criteriile productivităţii, normele de muncă, consumurile specifice etc. În plus, a 
fost redusă fără nici o justificare economică săptămâna de lucru. 

                                                           
1
 Adevărul nr. 1490/16 februarie 1995. 
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Decapitalizarea întreprinderilor a fost determinată de influenţa mai multor 
factori. 

În primul rând, ea se datorează existenţei în întreprinderile cu capital 
integral sau majoritar de stat a unor raporturi necorespunzătoare între activele 
fixe şi activele circulante.1 Toate aceste întreprinderi au întâmpinat dificultăţi în 

a-şi asigura desfăşurarea activităţii economice în condiţii normale. În plus, o 
parte din mijloacele financiare au fost îndreptate spre acoperirea valorii imobili-
zărilor unor active neperformante, în speranţa fructificării lor ulterioare. 

În al doilea rând, inflaţia accentuată şi în valuri a avut implicaţiile cele 
mai grave asupra stabilităţii şi lichidităţii financiare a întreprinderilor care au ca 
obiect de activitate producţia de bunuri şi servicii. În condiţiile lipsei unor 
măsuri economico-financiare coerente şi eficiente de conservare a capitalului 
întreprinderilor, inflaţia a generat erodarea puternică a acestora. 

Protecţia capitalului în vederea menţinerii nealterate a funcţiei lui de 
finanţare, presupune măsuri economico-financiare care să permită constituirea 
rezervelor necesare majorării lui în pas cu inflaţia. 

La nivelul agenţilor economici care au ca obiect de activitate producţia 
de bunuri şi servicii asemenea măsuri sunt, din păcate, departe de a răspunde 
nevoilor reale. 

Măsuri adecvate în acest sens au fost adoptate îndeosebi pentru 
sistemul bancar. 

Astfel, băncile cu capital majoritar de stat au putut obţine profituri mari, 
din care şi-au asigurat rezervele necesare majorării capitalului şi proceduri mult 
mai permisive de încorporare a acestora în capitalul social2. 

Menţionăm aici doar faptul că nu s-a acordat aceeaşi atenţie şi agenţilor 
economici care decid, în esenţă, performanţele economiei reale, fireşte şi cu 
sprijinul băncilor. 

Agenţilor economici nu li s-a permis reevaluarea stocurilor de materii 
prime pe măsura majorării preţurilor (la intrare şi nici a stocurilor de produse 
finite), pe care au fost obligate să le vândă la vechile preţuri, până la epuizarea 
lor. 

În întreprinderile în care s-au reevaluat produsele finite, cu ocazia trecerii 
la noile preţuri, doar jumătate din sumă a rămas la fondul lor de rezervă, 
cealaltă jumătate s-a preluat la bugetul de stat. Normal ar fi fost ca întreaga 
sumă să se lase la dispoziţia acestora pentru asigurarea resurselor 
suplimentare de fond de rulment necesare acoperirii parţiale a creşterii de 
preţuri şi tarife3. 

                                                           
1
 Cezar Mereuţă - Caracteristicile generale ale societăţilor comerciale româneşti, 
Caiete de Management, nr. 12/1996. 

2
 Măsurile au fost reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.40/1996. 

3
 Ioan Nicoară - Decapitalizarea unităţilor de producţie, Tribuna Economică 

nr.44/1994. 
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Decalajele tot mai mari între momentul încasării contravalorii bunurilor şi 
serviciilor vândute şi cel al efectuării cheltuielilor a determinat reducerea 
capacităţii de cumpărare a întreprinderii. Întrucât puterea de cumpărare este 
mijlocită de un anumit nivel al preţurilor energiei, materiilor prime şi materialelor 
şi al forţei de muncă, încasările făcute de întreprindere nu mai permit reluarea 
normală a ciclului aprovizionare-producţie-desfacere. 

Deşi, în prezent agenţilor economici li se oferă posibilitatea ca prin preţul 
de vânzare să recupereze şi partea de capital alterată prin inflaţie, lipsa unor 
reglementări corespunzătoare face ca această diferenţă să se transforme, 
practic, într-un profit aparent şi să fie impozitat ca atare (cu 38%), acesta 
devenind în acest fel un impozit pe inflaţie; prin dispariţia rezervelor şi 
decapitalizarea devine tot mai pronunţată1. 

Creditul - fiind insuficient şi scump - nu a putut relansa în mod serios 
producţia de bunuri şi servicii deci nu a putut fi echilibrat raportul cerere/ofertă, 
ceea ce a avut ca efect creşterea în continuare a preţurilor. 

Decorelarea dintre creşterea producţiei şi productivitatea muncii, pe de o 
parte şi majorarea salariilor, pe de altă parte, a condus, la sporirea preţurilor şi 
a inflaţiei. 

În condiţiile declinului producţiei nu s-au putut compensa integral majo-
rarea de salarii, indexările şi compensările admise prin hotărâri guverna-
mentale, pe seama efectului pozitiv de creştere a productivităţii muncii. Or, 
conducerile unităţilor, potrivit contractelor colective de muncă şi uneori datorită 
unor conflicte colective de muncă, au fost nevoite să negocieze şi să acorde 
drepturile salariale, în concordanţă cu reglementările legale în vigoare, ţinând 
seama şi de creşterile de preţuri la bunuri şi servicii, care au afectat nivelul de 
trai al populaţiei. 

Spre deosebire de protecţia capitalului circulant, conservarea capitalului 
fix împotriva inflaţiei este legată şi de faptul că ea trebuie să se bazeze pe 
reevaluarea periodică a mijloacelor fixe, cunoscut fiind modul de calcul şi de 
includere în costuri a amortizării. 

Până în prezent, reevaluarea patrimoniului întreprinderilor cu capital 
integral sau majoritar de stat s-a făcut pe baza Hotărârilor Guvernului nr. 
945/1990, 26/1992, 500/1994, care aveau totodată un caracter de 
recomandare pentru întreprinderile cu capital majoritar privat2. 

Ultima reevaluare a capitalului social al regiilor şi societăţilor comerciale 
a urmărit punerea lui în concordanţă cu deprecierile monetare produse în 
timpul scurs de la precedenta reevaluare. 

                                                           
1
 Gheorghe Anghel - Decapitalizarea societăţilor comerciale datorită inflaţiei, 

Adevărul nr.2168/12 mai 1997. 
2
 Maria Duma - Amortizarea şi reevaluarea fondurilor fixe, Adevărul Economic nr. 

17/24-30 aprilie 1998.  
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În jurul ultimei hotărâri de reevaluare a patrimoniului au apărut multe 
discuţii contradictorii între specialişti. 

Unii specialişti au apreciat că s-a efectuat o majorare fictivă a capitalului 
social, deoarece societăţile comerciale au rămas cu acelaşi nivel de dotare 
patrimonială şi de progres tehnic, iar coeficienţii de actualizare nu au fost 
stabiliţi pe baza unor studii temeinice ale valorii noilor echipamente, comparativ 
cu cele aflate în dotarea unităţilor şi cu gradul real de uzură fizică şi morală, 
fapt ce a condus la o supraevaluare a fondurilor fixe, la majorarea nejustificată 
a costului amortizării şi, în ultimă instanţă, la creşterea preţurilor produselor şi a 
capitalului social. 

Alţi specialişti au fost de părere că patrimoniul întreprinderilor trebuie pus 
în concordanţă cu nivelul inflaţiei, pentru stabilirea unui preţ real al acţiunilor şi 
un nivel corespunzător al amortizării, pentru a se putea asigura înlocuirea 
mijloacelor fixe uzate. Desigur, această reevaluare prin momentul şi meto-
dologia de realizare a avut şi un caracter politic-propagandistic de a ridica 
valoarea nominală a certificatului sau cuponului de privatizare. 

Reevaluarea din anul 1994 nu a fost realizată pe baza unor evaluări de 
piaţă reale, ci pe bază de coeficienţi generali, ceea ce a indus numeroase 
distorsiuni. 

Au trecut patru ani de la ultima reevaluare, timp în care a avut loc o 
devalorizare a leului, de câteva ori. Menţinerea valorii de patrimoniu evaluate 
în anul 1994 reprezintă o subevaluare flagrantă, o diminuarea nejustificată a 
ponderii cheltuielilor cu amortizarea în costuri şi, prin aceasta, din nou o 
rentabilizare artificială a unor societăţi intrinsec nerentabile, o distorsiune 
generală a sistemului de costuri (şi de preţuri), o poziţie defavorabilă în 
anumite licitaţii, în tranzacţii, în procesul de privatizare. Dacă evaluarea din 
anul 1994 a condus la o anumită supraevaluare la momentul respectiv, este 
evident că evoluţia inflaţiei a "corectat" de mult timp acest lucru. 

Problema de fond constă în faptul că agenţii economici, indiferent de 
natura capitalului, sunt interesaţi sub multiple aspecte într-o evaluare corectă 
(şi chiar într-o anumită supraevaluare) a mijloacelor fixe: creşterea valorii 
amortizării care conduce la reducerea sarcinii fiscale; creşterea a ceea rămâne 
ca sursă de realizare a unor modernizări sau investiţii; creşterea valorii capita-
lului social pentru garanţiile bancare, a bazei de calcul pentru prelevările 
neimpozabile la fondul de rezervă. 

Cum o asemenea reevaluare nu s-a mai făcut din anul 1994 şi se pare 
că nici nu se va produce curând, consecinţa acestei situaţii este, desigur, 
accentuarea decapitalizării, datorită neconstituirii resurselor proprii necesare 
înlocuirii mijloacelor fixe ajunse la limita de întrebuinţare sau de efectuare a 
reparaţiilor capitale necesare. 

Toate acestea relevă nevoia legitimă de protejare a capitalurilor agenţilor 
economici, mai ales în condiţiile unei inflaţii de circa 50%, aşa cum se prevede 
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pentru acest an, în urma căreia capitalurile au toate şansele să se 
înjumătăţească. 

Potrivit Ordonanţei nr. 4/1998 se stabileşte că pentru mijloacele fixe 
existente în patrimoniu până la 31 decembrie 1997, amortizarea aferentă 
anului 1998 trebuie să se facă în directă corelare cu gradul de utilizare. 
Normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 587/1998 prevăd 
că "pentru anul 1998 amortizarea aferentă gradului de neutilizare se va 
înregistra ca o cheltuială excepţională, nedeductibilă fiscal". Din experienţa 
anilor trecuţi rezultă că neutilizarea depăşeşte, în majoritatea cazurilor, 80% 
din costurile amortizării. Consecinţele sunt mărirea artificială a profitului brut al 
firmei deci un impozit aferent mai mare, care creşte direct proporţional cu 
gradul de neutilizare; se majorează artificial profitul impozabil şi se diminuează 

drastic profitul real1, stimulând decapitalizarea.  

O întreprindere sănătoasă, cu adevărat rentabilă, trebuie să-şi recu-
pereze cheltuielile din venituri şi să obţină o rată a profitului situată deasupra 
ratei inflaţiei. Or, puţine întreprinderi se află într-o asemenea situaţie. Multe 
obţin profit sub nivelul ratei inflaţiei şi multe înregistrează pierderi. 

În sensul decapitalizării a acţionat şi sistemul fiscal aplicat, modul de 
repartizare a profitului şi de modificare a preţurilor şi alte măsuri pe linie de 
preţuri. 

În al treilea rând, gestionarea necorespunzătoare a patrimoniului între-
prinderilor a contribuit la reducerea continuă a capacităţii lor de plată, cu toate 
implicaţiile pe care aceasta le are asupra reluării ciclului de aprovizionare-
producţie şi desfacere. 

Într-o perioadă dificilă, managementul a acţionat prea puţin pentru 
sesizarea din timp şi frânarea chiar, şi parţială, a fenomenelor economice 
negative. Astfel, a avut loc creşterea imobilizării în stocuri de materii prime şi 
materiale, semifabricate şi produse finite etc., fapt ce a dus la incapacitatea de 
plată, la ridicarea gradului de îndatorare a întreprinderilor, la acumularea de 
mari datorii faţă de furnizori, bănci şi faţă de stat. 

Se mai practică frecvent fabricarea pe stoc sau fără desfacere a unor 
produse care, nefiind recunoscute de piaţă, echivalează cu irosirea de resurse 
materiale, umane şi financiare. 

Prin imobilizarea activelor circulante, întreprinderile au fost obligate, fie 
să contracteze credite bancare cu dobânzi ridicate, fie să reducă masiv 
producţia. 

Deciziile adoptate au luat prea puţin în considerare oportunităţile şi 
riscurile. S-a manifestat pregnant tendinţa managerilor multor întreprinderi cu 
capital integral sau majoritar de stat de a nu-şi asuma riscurile, întârziind 
adoptarea deciziilor ce se impuneau. 

                                                           
1
 De dragul bugetului statul falimentează întreprinderile, Capital nr. 44/5 noiembrie 
1998. 
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Managerii se preocupă prea puţin de studiul pieţei şi de adaptare a 
produselor la cerinţele acesteia, precum şi de obţinerea unor profituri mai mari, 
prin găsirea unor noi oportunităţi de afaceri sau ridicarea rentabilităţii prin 
creşterea producţiei, nu prin sporirea preţurilor de vânzare. În plus, ei merg 
deseori pe o strategie pasivă a vânzărilor, aşteptând să vină clienţii către ei, în 
loc să adopte un comportament activ, în vederea ridicării calităţii produselor, să 
facă reclamă acestora şi să le impună pe piaţă. 

Deseori le lipsesc managerilor voinţa şi pregătirea necesare pentru 
ridicarea eficienţei activităţii întreprinderilor pe care le conduc. Dar şi mulţimea 
de acte normative, care trasau şi apoi rectificau ulterior deciziile referitoare la 
reforma economică, au transformat managementul întreprinderilor într-un 
management reactiv la legislaţia contradictorie, fapt ce nu permite întocmirea 
unui plan de afaceri, cel puţin pe un termen mediu, provocându-le prejudicii 
financiare. 

Carenţele educaţionale, mentalităţile şi practicile moştenite, au îngreunat 
în multe cazuri abordarea profesională a conducerii activităţii întreprinderilor şi 
menţinerea echilibrului lor financiar. 

Este un paradox faptul că resursele câştigate în timp sunt ignorate atunci 
când este mai mare nevoie de ele. 

Decapitalizarea întreprinderilor a avut şi are numeroase efecte negative, 
printre care menţionăm: 

 reducerea drastică a volumului producţiei industriale; 

 diminuarea considerabilă a valorii contabile şi de piaţă a întreprin-
derilor, inclusiv a valorii nominale şi reale ale acţiunilor; 

 creşterea aberantă a preţurilor şi a ratei inflaţiei; 

 reducerea puternică a puterii de cumpărare a populaţiei şi îngustarea 
pieţei interne; 

 pierderea unor pieţe externe tradiţionale şi diminuarea exporturilor; 

 implicaţii majore asupra lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderilor; 

 apariţia şi amplificarea în lanţ a blocajului financiar care împiedică 
desfăşurarea normală a activităţii economice;  

 imposibilitatea realizării unei adevărate competiţii între întreprinderile 
româneşti şi cele străine; 

 accentuarea procesului de uzură fizică şi morală a dotării tehnice, ca 
urmare a unei slabe activităţi de întreţinere şi reparaţii, cât şi a trecerii 
în "conservare" a numeroase capacităţi de producţie, care între timp 
au fost descompletate, fie pentru a folosi unele componente (suban-
samble, piese etc.) la repararea unor maşini sau instalaţii similare, fie 
au fost sustrase, acestea nemaiputând fi puse în funcţiune decât cu 
mari eforturi financiare, şi deci au devenit practic "fier vechi"; 

 diminuarea posibilităţilor de investiţii, de dotare cu maşini, instalaţii şi 
tehnologii noi şi prelungirea exagerată a procesului de restructurare; 
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 îngustarea substanţială a bazei de stimulare a salariaţilor; 

 reducerea masivă a gradului de ocupare a populaţiei şi amplificarea şi 
menţinerea la un nivel inacceptabil a şomajului. 

În acest context, recapitalizarea întreprinderilor care au perspective reale 
de dezvoltare este o condiţie sine qua non pentru restructurarea lor şi 
relansarea pe baze sănătoase, durabile a producţiei, în special, şi a activităţii 
economice, în general.  

Profitul realizat de majoritatea agenţilor economici, mai ales a celor cu 
capital integral sau majoritar de stat, este foarte redus, iar mulţi dintre aceştia 
realizează pierderi. O mare parte din profitul net, respectiv cota de acţiuni 
deţinută de FPS se varsă la acesta pentru finanţarea unor obiective prioritare 
prevăzute în strategia de restructurare, fapt care până în prezent nu a dat 
rezultatele scontate. Aceste vărsăminte îi lipseşte pe adevăraţii producători de 
resursele de dezvoltare de care au nevoie. 

Din analiza situaţiei economico-financiare a 108 întreprinderi din diferite 
ramuri ale economiei în anul 1997, a rezultat că: 

 82 întreprinderi au realizat profit, respectiv 75% din numărul total; 

 26 de întreprinderi nu au realizat profit, respectiv 25%; 

 la un număr de 36 întreprinderi la care am dispus de informaţii privind 
profitul brut şi net s-a realizat o rată medie brută a profitului de 7,6% 
şi o rată a profitului net de 4,2%, iar rata medie a fondului de 
dezvoltare în totalul cifrei de afaceri a fost de 2,2%; 

 rata medie a datoriilor şi creanţelor la cele 36 întreprinderi a fost de 
56,3% şi respectiv 29,3%, în totalul cifrei de afaceri, iar ponderea 
medie a valorii acţiunilor deţinute de către FPS a fost de 50,7%. 

În aceste condiţii, şi ţinând seama de rata activă a dobânzii practicate, 
recapitalizarea şi restructurarea întreprinderilor este o problemă extrem de 
dificilă şi de lungă durată. 

1.3. Incidenţa pieţei de capital asupra restructurării economiei 

Pentru a se asigura procesul transformărilor structurale a economiei 
româneşti, un rol deosebit de important îi revine pieţei financiare, care cuprinde 
de regulă piaţa monetară, piaţa creditului, piaţa valorilor mobiliare. 

Piaţa financiară constituie motorul mobilizării şi orientării resurselor în 
economie, adică inima care pompează prin sistemul vascular sânge în eco-
nomie. 

În etapa actuală, piaţa de capital reprezintă un factor important, o 
alternativă de finanţare, în condiţiile unor credite cu dobânzi exorbitante. 

În perioada 1990-1997 datorită multor factori de influenţă în economia 
românească s-a manifestat o serie de fenomene şi procese negative.(tabelul 1) 

Din examinarea acestor date se desprinde cu claritate concluzia că în 
economie nu au intervenit schimbări favorabile, dimpotrivă, în mai toate 
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sectoarele de activitate criza continuă să se adâncească, fenomen cu 
consecinţe sociale tot mai greu de suportat de majoritatea populaţiei. 

Cauzele declinului economiei româneşti sunt numeroase, între care pe 
prim plan poate fi pusă lipsa, încă de la începutul tranziţiei a unei concepţii 
unitare asupra dezvoltării ansamblului economico-social, a unei strategii unice 
subordonate obiectivului prioritar de dezvoltare durabilă, a unor programe 
pragmatice, sectoriale şi regionale de asigurare a competitivităţii generale a 
economiei noastre. În acelaşi sens au acţionat incoerenţa deciziilor adoptate la 
toate nivelurile organizatorice şi lipsa cronică a resurselor financiare necesare 
restructurării economiei. 

 
Tabelul 1 - Evoluţia principalilor indicatori în perioada 1990-1997 

1990=100 

Indicatori 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1. Produsul intern brut 87,1 79,4 80,6 83,8 89,8 93,3 87,1 

2. Producţia industrială 77,2 60,3 61,1 63,1 69,0 75,8 71,3 

3. Producţia agricolă 100,8 87,4 96,3 96,5 100,8 102,1 105,2 

4. Investiţii 74,2 73,4 79,6 100,6 111,4 114,9 93,0 

5. Export (FOB) 73,8 75,5 84,7 106,5 136,9 140,0 146,0 

6. Import (FOB) 55,1 62,8 65,4 71,3 103,1 114,7 113,1 

Credit total  
din care: 
 - neguvernamental 

67,1 
 

62,3 

30,2 
 

29,0 

18,3 
 

18,7 

24,3 
 

22,5 

36,1 
 

30,5 

41,6 
 

31,6 

25,0 
 

16,8 

8. Rata medie activă a dobânzii 
societăţilor bancare 

14,8 49,6 58,9 91,4 48,6 55,8 48,0 

9. Ponderea datoriei externe în PIB 4,0 12,7 12,7 15,3 15,5 20,5 24,1 

10. Cursul de schimb mediu anual 
lei/USD  

76,4 307,9 760,0 1655,1 2033,2 3082,6 7167,9 

11. Indicele preţurilor de consum 270,2 838,8 2987,0 7071,9 9353,4 12983,4 ... 

12. Rata inflaţiei decembrie an 
curent faţă de decembrie an 
anterior 

 
222,8 

 
199,2 

 
295,5 

 
61,7 

 
27,8 

 
56,9 

 
51,4 

Sursa: CNS - Anuarul statistic al României, 1997; BNR - Raport anual, 1997; Adevărul 
Economic nr. 27/3-9 iulie 1998. 

 

1.3.1. Piaţa de capital şi piaţa creditului 

În condiţiile restrângerii puternice a producţiei, îndeosebi a celei indus-
triale şi de construcţii, precum şi a serviciilor, a manifestării unui nivel înalt al 
inflaţiei etc, s-au diminuat considerabil posibilităţile de finanţare şi dezvoltare a 
activităţii întreprinderilor româneşti din resurse proprii. Pentru a putea supra-
vieţui, cele mai multe întreprinderi au fost nevoite să apeleze la credite bancare 
al căror nivel se ridica deseori la valoarea integrală a producţiei unei luni. 

Cererile sporite de credite s-au concretizat în rate înalte ale dobânzilor 
bancare. Obiectivul declarat, în condiţiile inflaţiei ridicate, a fost menţinerea 
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unor rate real-pozitive pentru susţinerea capitalului propriu al băncilor folosit ca 
sursă de creditare. Dobânzile real-pozitive aplicate la creditele acordate 
întreprinderilor au dus la decapitalizarea acestora, mai ales la cele cu ciclu de 
fabricaţie mediu şi lung şi la sporirea profiturilor realizate de bănci. Un 
asemenea transfer al profitului a produs profunde influenţe negative în 
economia reală. 

Fără îndoială activitatea de creditare este riscantă. 
Măsurile adoptate de BNR au avut pe de o parte efecte pozitive asupra 

sănătăţii sectorului bancar, iar pe de altă parte un impact negativ asupra 
circulaţiei fondurilor în economia românească. 

Cu toată prudenţa manifestată de BNR, băncile comerciale cu capital 
majoritar de stat, dar şi cu capital privat, au acordat unor persoane fizice şi 
juridice credite foarte mari, care au devenit într-un timp scurt neperformante 
(Bancorex, Banca Agricolă, Banca Dacia Felix, Credit Banc, Bancoop). 

Este vorba desigur, fie de credite date fără o analiză serioasă, cu garanţii 
fictive, fie de credite care datorită deteriorării mediului economic au devenit 
neperformante, încadrându-se în categoria "îndoielnic" sau "pierdere". 

În aceste condiţii, băncile, în loc să-şi asume riscurile acordării de credite 
preferă să opereze pe piaţa valutară, pe piaţa titlurilor de stat, pe piaţa 
interbancară a fondurilor pe termen scurt. 

Deşi băncile atrag majoritatea lichidităţilor din România, ele plasează 
totuşi prea puţin pe piaţa de capital. 

Această problemă este agravată de lipsa unor instituţii financiare (fonduri 
de pensii, asigurări, fonduri mutuale şi alte instituţii de plasament colectiv) care 
să canalizeze fondurile existente, prin intermediul pieţei de capital către 
economia reală. 

Băncile oferă îndeosebi credite pe termen scurt şi o fac destul de 
prudent, deoarece majoritatea banilor sunt investiţi în titluri de stat sau în 
depozite pe piaţa interbancară, cu risc scăzut. 

Majoritatea băncilor comerciale acordă credite numai în condiţiile în care 
poate fi stabilit un raport corespunzător între riscul asumat de acestea şi 
profitul obţinut din creditul respectiv. 

În perioada 1990-1997 a avut loc o comprimare excesivă a creditului în 
termeni reali. Astfel, în anul 1997, în timp ce produsul intern brut reprezenta 
82,3% din nivelul anului 1989, creditul bancar a fost de numai 22,3% per total 
şi 10,3% pentru cel neguvernamental. Discrepanţa dintre evoluţia nivelului PIB 
şi cel al creditului bancar se datoreşte, practicării de către băncile comerciale a 
unor dobânzi înalte, exagerate, slabei rentabilităţi a activităţii agenţilor 
economici, şi respectiv, amplificării considerabile a blocajului financiar. 

Reducerea drastică a volumului creditelor faţă de necesarul real a avut 
consecinţe grave asupra finanţării societăţilor comerciale, care din lipsa 
resurselor proprii, a creditelor bancare, a alocărilor de la buget, apelează la 
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creditul comercial care are implicaţii majore asupra lichidităţii şi solvabilităţii 
societăţilor comerciale respective.(tabelul 2) 

 
Tabelul 2 - Evoluţia creditului neguvernamental intern net  

(la sfârşitul perioadei) 

-% - 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Credit neguvernamental total 
din care: 
Credite în lei 
 - credite pe termen scurt 
 - credite pe termen mediu şi 
lung 
Credite în valută 

100,0 
 
 
95,8 
80,6 
19,4 
4,2 

100,0 
 
 
88,8 
84,5 
15,5 
11,2 

100,0 
 
 
82,8 
90,5 
9,5 
17,2 

100,0 
 
 
78,4 
92,2 
7,1 
21,6 

100,0 
 
 
70,4 
88,8 
11,2 
29,6 

100,0 
 
 
63,1 
83,6 
16,4 
36,9 

100,0 
 
 
45,2 
79,2 
20,8 
54,8 

Sursa: Anuarul statistic al României 1997, p. 719. 

 
Datele pun în evidenţă, îndeosebi: 
a)  comprimarea masei creditului bancar a pus agenţii economici în 

imposibilitatea de a face faţă obligaţiilor de plată scadente, 
contribuind la amplificarea blocajului financiar; 

b)  creditele pe termen scurt continuă să fie o componentă dominantă a 
creditelor neguvernamentale în lei; 

c)  componenta în valută a creditului neguvernamental a înregistrat o 
creştere puternică. Spre deosebire de creditele în lei, cele în valută 
au fost acordate, în proporţie de peste 50,2%, pe termen mediu şi 
lung. La originea acestei dinamici se află deopotrivă percepţia 
împrumutanţilor, în ceea ce priveşte dobânzile, (costuri mai mici la 
creditele în valută) şi preferinţa băncilor pentru creditarea în valută (şi 
nu pentru vânzarea de valută). Din totalul creditelor neguverna-
mentale alocate în acest an, numai circa 25% au fost alocate pe 
termen mediu şi lung, restul reprezentând finanţarea comercială pe 
termen scurt. 

Credite pe 5, 10 ori 15 ani se acordă într-o mică măsură în economia 
românească, datorită climatului macroeconomic instabil. În plus, plasamentele 
pe termen lung nu se pot efectua în condiţiile în care majoritatea resurselor 
atrase sunt pe termen scurt. Utilizarea pe perioade scurte până la un an, 
înseamnă, în fapt, finanţarea capitalului circulant, finanţarea de importuri şi 
reexporturi. 

În anul 1997, ponderea creditelor pe termen mediu şi lung, a crescut faţă 
de anii precedenţi, deşi nivelul acestora este departe de a satisface nevoile 
reale de restructurare a societăţilor comerciale. O sporire remarcabilă a 
înregistrat ponderea creditelor în valută, de la 36,9% în 1996 la 54,8%, în 
1997. 
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În luna august 1998 din suma creditului neguvernamental de 21185,1 
miliarde lei, 53,9% era acordat sectorului particular, din care 81,9% pe termen 
scurt şi 18,1% pe termen mediu şi lung; 33,7% a fost acordat sectorului de stat, 
din care 94,7 pe termen scurt şi 5,3% pe termen mediu şi lung. 

Reducerea drastică a volumului creditului faţă de necesarul real are 
consecinţe grave asupra mecanismului de finanţare-creditare a agenţilor 
economici, care din lipsa resurselor corespunzătoare de finanţare (capital 
propriu, credite bancare, alocări de la bugetul statului etc.), apelează la creditul 
comercial sălbatic, cu implicaţii majore asupra lichidităţii şi solvabilităţii agen-
ţilor economici respectivi. 

Dacă întreprinderea are un proces tehnologic complex care necesită 
resurse financiare pentru realizarea întregului circuit, ea nu-şi poate desfăşura 
activitatea dacă dispune numai de resurse pentru anumite componente ale 
circuitului, ci are nevoie de întregul necesar de fonduri. 

În lipsa lichidităţii, o situaţie care se regăseşte atât la societăţile comer-
ciale cu capital majoritar de stat, dar şi la cele private, producţia scade sau 
stagnează. 

Relansarea producţiei poate avea loc numai în condiţiile menţinerii 
dobânzilor bancare la un nivel suportabil care să permită agenţilor economici 
accesul la credite, atât pentru producţie, cât mai ales, pentru investiţii. 
Diferenţierea dobânzilor practicate de bănci în funcţie de natura activităţilor 
creditate, dobânzi mai mici pentru activităţi de producţie şi servicii şi mai mari 
pentru activităţi de comerţ, ar fi de natură să stimuleze relansarea dezvoltării 
economice. 

Dacă analizăm totalul resurselor financiare aflate în circulaţie în România 
constatăm că majoritatea ajunge în bănci.  

Populaţia este principalul creditor al economiei. Forma de economisire 
cea mai întrebuinţată de populaţie este depozitul bancar la termen. 

În perioada 1990-1997 economiile populaţiei au înregistrat o creştere 
permanentă. Astfel, la sfârşitul anului 1996 depozitele clienţilor nebancari aflate 
la bănci s-au ridicat la o sumă fabuloasă de 24933 miliarde lei, din care 8808 
miliarde lei (respectiv 35,3%) reprezintă economiile populaţiei. Din această 
sumă, 8019 miliarde lei (respectiv 91,0%) erau economii la termen (tabelul 3). 

Datele evidenţiază, pe de o parte, creşterea considerabilă a economiilor 
populaţiei, iar pe de altă parte, devansarea puternică a economiilor la vedere 
de către cele la termen. 

Totalul economiilor populaţiei aflate în bănci (la sfârşitul lunii august 
1998) era de 26367,5 miliarde lei, sumă ce depăşeşte totalul creditului 
neguvernamental cu 24,4%.

1
 Din totalul economiilor 94,5% erau depuneri la 

termen şi 5,5% depuneri la vedere. 

                                                           
1
 Constantin Năstase - Administratorii fondurilor nu mai sunt dispuşi să rişte, 
Capital nr. 46 din 19 noiembrie 1998. 
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 Băncile, în efortul lor de a aduna banii populaţiei, se bazează pe doi 
importanţi factori de atractivitate: dobânda şi încrederea. Nimeni nu-şi 
încredinţează economiile unei instituţii dacă nu are încredere şi dacă nu este 
convins că banii lui, nu numai că vor fi protejaţi de inflaţie, printr-o dobândă 
optimă, dar îi vor aduce şi ceva profit. Fără această convingere va ocoli 
sistemul bancar şi va căuta alte plasamente rentabile. 

Prin intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/28 
august 1996, au fost puse bazele unui sistem coerent de garantare a 
depozitelor populaţiei deschise la societăţile bancare. 

Fondul de garantare a depozitelor este instituţia abilitată prin lege să 
administreze şi să asigure buna funcţionare a sistemului bancar, prin 
asigurarea plăţilor către deponenţi a fondurilor depozitate, în cazurile în care 
societatea bancară nu este capabilă să-şi onoreze obligaţiile faţă de aceştia 
(tabelul 3). 

 
Tabelul 3 - Evoluţia economiilor populaţiei 

1990=100 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Economii ale populaţiei-
total 

105 164 259 1095 2062 3537 8095 

- Economii la vedere 142 149 209 643 888 1414 2866 

- Economii la termen 94 168 273 1225 2400 4148 9605 

- Depozite în lei-total 104 262 905 3118 5839 9905 16876 

- Depozite la termen 1368 9220 39100 110205 212659 426451 824120 

- Depozite condiţionate 87 132 342 1255 1811 2022 1191 

Sursa: CNS - Anuarul statistic al României, 1997. BNR - Raport anual, 1997. 

 
 
Plafonul în limita căruia se garantează plata către deponenţi era la 

început de 10 milioane lei, inclusiv dobânzile pentru fiecare deponent, 
indiferent de moneda în care este constituit, numărul sau mărimea depozitelor. 
Fondul modifică anual mărimea plafonului de garanţie, prin indexarea acestuia 
cu indicele inflaţiei. 

Prin sistemul de dobânzi pe care îl aplică şi prin crearea fondului de 
garantare într-o anumită proporţie a economiilor depuse de către persoanele 
fizice la băncile comerciale, acestea au reuşit să frâneze atragerea masivă a 
economiilor populaţiei pe piaţa de capital. Există însă şi o rezistenţă sau o lipsă 
de educaţie a deţinătorilor de bani din România faţă de piaţa de capital, prefe-
rând alte mijloace, mai uşoare şi mai sigure, pe piaţa monetară. 

Pe măsură ce piaţa produselor destinate absorbirii economiilor populaţiei 
se va diversifica, chiar dacă banii vor circula tot prin bănci, apelul agenţilor 
economici la creditul bancar se va limita. Aceştia se vor îndrepta cu precădere 
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spre piaţa de capital, în vreme ce populaţia şi întreprinderile mici şi mijlocii vor 
deveni principalii clienţi ai creditului bancar. 

Este evident că nu se poate restructura economia dacă majoritatea 
resurselor financiare din sistemul economic merge în sistemul bancar, în 
plasamente comerciale pe termen scurt. 

Formarea şi diversificarea pieţei financiare este o problemă de stringentă 
actualitate pentru finanţarea investiţiilor necesare redresării şi relansării 
economiei naţionale. 

Dacă pe termen scurt, finanţarea se realizează mai ales pe piaţa 
monetară, pe termen lung cea mai bună soluţie este piaţa de capital. 

Piaţa de capital permite cele două mari tipuri de finanţări: finanţare prin 
datorie şi finanţare prin participare la capital. 

Prima soluţie foloseşte ca instrument obligaţiunile, prin intermediul pieţei 
de capital. 

Pentru cea de-a doua are loc majorarea capitalului social, prin emisiunea 
de noi acţiuni şi plasarea lor pe piaţa primară. 

În România societăţile comerciale folosesc piaţa de capital ca sursă de 
finanţare. 

Operatorii pieţei de capital apreciază că numărul redus al societăţilor 
comerciale care au apelat la finanţarea prin emisiune de acţiuni sau obligaţiuni, 
reprezintă o reacţie negativă a managementului faţă de aceste tipuri de finan-
ţare. Este o consecinţă a neînţelegerii corecte de către manageri a mecanis-
melor şi avantajelor finanţării prin piaţa de capital. Aceste carenţe sunt dublate 
de reticenţa managerilor şi a Consiliului de Administraţie faţă de metodele de 
finanţare tradiţionale. Managerii firmelor potenţial emitente se tem de pierderea 
controlului asupra procesului decizional, prin acceptarea unor noi acţionari. 
Astfel, deşi nevoia de finanţare este în cele mai multe cazuri presantă, 
conservarea puterii de decizie este mai importantă pentru conducătorii firmelor. 

Cotarea întreprinderilor la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) aduce după 
sine, pe de o parte, o valoare recunoscută, utilă în relaţia cu diverşi investitori 
sau creditori, creşterea lichidităţii acţiunilor, a reputaţiei unităţii şi o publicitate 
permanentă, precum şi atragerea de resurse băneşti. Pe de altă parte, 
societatea trebuie să se supună regulilor de disciplină şi exigenţă a BVB. 
Managerii se pot astfel familiariza cu cerinţele de publicitate a informaţiilor, iar 
prin preţul de piaţă al acţiunilor, aceştia primesc un semnal despre modul în 
care este percepută activitatea lor. 

Motivaţiile agenţilor economici de a apela la piaţa de capital nu pot fi 
receptate decât într-un termen mediu şi lung şi ţin de funcţionarea liberă a 
pieţelor, de accesul la informaţii economice, care actualmente nu sunt 
colectate, analizate şi distribuite în mod corespunzător, de concurenţa reală 
care va trebui să împingă managerii spre soluţii noi de finanţare şi gestiune. 
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În consecinţă, volumul solicitărilor de finanţare prin intermediul pieţei de 
capital este foarte mic în comparaţie cu necesităţile de finanţare din economia 
românească. 

Piaţa de capital din ţara noastră este slab diversificată din punctul de 
vedere al metodelor şi instrumentelor de economisire şi al serviciilor care se 
oferă celor care economisesc, este încă departe de a face faţă nevoilor de 
desfăşurare normală a mecanismului economic pe care trebuie să-l servească. 

Consolidarea şi dezvoltarea pieţei de capital are o deosebită însem-
nătate deoarece asigură finanţarea în mod diferenţiat a agenţilor economici. 

Manifestându-şi spiritul de iniţiativă, investitorii achiziţionează de pe piaţa 
de capital acţiuni emise de întreprinderi productive sau vândute de alţi 
investitori. 

Piaţa de capital asigură în mod diferenţiat, selectiv finanţarea societăţilor 
comerciale1. Astfel, societăţile comerciale care produc bunuri căutate pe piaţă 

vor vinde mai repede acţiunile şi la un preţ superior. Societăţile care produc 
bunuri perimate, care nu au suferit perfecţionări, îmbunătăţiri vor întâmpina 
dificultăţi în plasarea acţiunilor la un preţ convenabil. În acest fel, piaţa de 
capital influenţează direcţiile relansării şi dezvoltării economice, prin includerea 
în preţul acţiunilor a gradului de atractivitate a societăţilor comerciale, respectiv 
a produselor şi serviciilor realizate de acestea. 

Atractivitatea societăţilor comerciale este influenţată de performanţele 
obţinute: rata profitului, mărimea dividendelor acordate pentru o acţiune, 
valoarea de piaţă a acţiunii etc. 

Dacă piaţa de capital funcţionează normal, reorientarea şi restructurarea 
activităţii societăţilor comerciale se desfăşoară în strânsă legătură cu cerinţele 
pieţei bunurilor şi serviciilor. Dimpotrivă, dacă piaţa de capital nu funcţionează 
în mod corespunzător se ajunge ca restructurarea să se facă în urma unor 
procese dramatice, cum ar fi falimentul unui număr mare de firme. De aceea, 
piaţa de capital nu este numai o componentă a economiei de piaţă, un meca-
nism natural de reglare a acesteia, ci şi un barometru al activităţii fiecărei 
societăţi comerciale, în parte şi a economiei, în ansamblu. 

Între performanţele societăţilor comerciale şi cele ale pieţei de capital 
există o strânsă interdependenţă. Dacă analizăm, de exemplu, Raportul de 
tranzacţionare al BVB din 14.12.1998 (tabelul 4) rezultă, în esenţă că: 

a) preţul mediu ponderat al acţiunilor celor 21 societăţi din categoria I a 
fost superior valorii nominale a acţiunilor la 9 societăţi şi inferior la 11 societăţi; 

b) preţul mediu/profit net pe acţiune se situează între 0,8 (la Societatea 
Excelent Bucureşti şi Rafinăria Astra Română Ploieşti) şi 18,1 (la Societatea 
Automobile Dacia Piteşti), 17,9 (la Societatea OIL Terminal Constanţa) şi 16,9 
la (Societatea Navrom Galaţi). Aceasta înseamnă că valoarea acţiunilor din 

                                                           
1
 Petru Prunea - Funcţiile bursei de valori şi unele probleme legate de îndeplinirea 
lor, Economistul nr. 614/16 mai 1995. 
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profitul net se recuperează într-un număr mic (0,8) sau foarte mare (18,1) de 
ani, ceea ce acţionează favorabil sau nefavorabil asupra gradului de 
atractivitate a societăţilor respective şi asupra vitezei procesului de privatizare; 

c) preţul mediu s-a redus la 13 societăţi faţă de şedinţa precedentă; 
d) au fost realizate 597 de tranzacţii în valoare totală de 1693 milioane 

lei şi vândute 1020731 acţiuni; 
e) pe ansamblu la categoriile I+II, capitalizarea BVB s-a ridicat la 3931,5 

miliarde lei şi 371,3 milioane USD. 
Prin urmare, capitalizarea BVB depinde în esenţă, de numărul acţiunilor 

tranzacţionate şi de preţul mediu de tranzacţionare. 
Pentru aprecierea activităţii BVB se utilizează în prezent doi indici oficiali. 
 

Tabelul 4 - Bursa de valori. Raport de tranzacţionare din 14.12.1998 

 
Legendă 
Cump. - Cel mai bun preţ rămas în piaţă 
VN - Valoarea nominală a acţiunii 
Vânz. - Cel mai bun preţ rămas în piaţă 
Nr.acţ. - Numărul de acţiuni tranzacţionate 
Pr. mediu - Preţu mediu ponderat 
Nr. trz. - Numărul de tranzacţii efectuate 
PER - Price Earning Ratio (Preţ mediu/Profit net pe acţiune) 
Val. totală - Valoarea totală a tranzacţiilor 
Val. (%) - Variaţia pr.med. faţă de şedinţa precedentă 
BET ROL - Valoarea de închidere a indicelui oficial BET (calculată în lei) 
BET USD - Valoarea de închidere a indicelui BET (exprimată în dolari) 
Variaţie - Variaţia indicelui BET ROL (BET USD) faţă de şedinţa precedentă 
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Indicele bursier BET 
Capitalizare (mii lei) = 3.931.483 
Capitalizare USD = 371315003 
BET ROL = 363,75 puncte 
Variaţie = -8,54 puncte (-2,29%) 
BET USD = 258,80 puncte 
Variaţie = -7,78 puncte (-2,21%) 
Max  = 372,29 puncte 
Min  = 363,75 puncte 
52 Max = 1.040,56 puncte 
52 Min  = 281,24 puncte 
BET-C ROL = 493,89 puncte 
Variaţie = -11,15 puncte (-2,21%) 
BET-C USD = 372,29 puncte 
Variaţie = -11,43 puncte (-2,84%) 

 
 

Indicele oficial BET (Bucharest Exchange Trading) a fost introdus la 22 
septembrie 1997, cu o valoare de referinţă de 1000 puncte, pentru a reflecta 
tendinţa pieţei în raport cu un moment de referinţă, 19 septembrie 1997. El 
este calculat ca o medie a preţurilor tuturor acţiunilor aflate în coşul indicelui, 
ponderată cu valoarea capitalizării bursiere a celor mai lichide 10 societăţi 
cotate la BVB. Calculul se face atât în lei, cât şi în USD pentru a uşura 
decalarea variaţiilor reale ale preţului acţiunilor, de cele guvernate de inflaţie. 

Indicele oficial compozit (BET-C) a fost introdus la 16 aprilie 1998, cu o 
valoare de start tot de 1000, puncte pentru reprezentarea mai completă a 
evoluţiei preţurilor tranzacţionate la BVB. El este calculat folosind media 
ponderată cu capitalizare bursieră a preţurilor titlurilor aflate în portofoliul 
indicelui. Baza indicelui conţine preţurile medii la data de referinţă. 

Scopul principal de creare a indicelui compozit este de a reflecta evoluţia 
tuturor acţiunilor tranzacţionate. În coşul indicelui sunt incluse automat noile 
societăţi, pe măsură ce sunt cotate, în ziua următoare, după formarea preţului 
de piaţă. 

Acest indice este exprimat atât în lei, cât şi în USD, fiind astfel un 
indicator util pentru investitorii români şi străini. 

Preţul mediu de tranzacţionare a acţiunilor diferitelor societăţi şi deci al 
resurselor financiare obţinute, depinde într-o anumită măsură de gradul de 
informare, organizare şi desfăşurare a tranzacţiilor. 

Dezinteresul societăţilor comerciale, a managerilor faţă de piaţa de 
capital rezultă, în principal, din următoarele motive: 

a) procesul de transfer al proprietăţii a dat naştere la numeroase 
probleme pentru manageri, inclusiv creşterea costurilor de producţie, fără a se 
putea beneficia de resurse financiare. Programul de privatizare în masă 
(transferul gratuit către populaţia îndreptăţită să primească certificate de 
proprietate şi cupoane de privatizare) nu a condus la recapitalizarea 
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întreprinderilor. Vânzarea acţiunilor deţinute de către FPS a contribuit într-o 
scurtă perioadă de timp şi pentru un număr relativ redus de societăţi 
comerciale, la recapitalizarea lor. Începând din anul 1997 fondurile obţinute din 
vânzarea acţiunilor se varsă la buget în proporţie de 70%, iar restul la FPS şi la 
Fondul de dezvoltare, constituit de guvern; 

b) din trecerea de la un proprietar (statul) la mai mulţi proprietari nu se 
obţin în prezent avantaje imediate certe, ci se înmulţesc dificultăţile de gestiune 
şi conducere a societăţilor comerciale; 

c) privatizarea este privită ca o sursă pentru alimentarea bugetului de 
stat, în loc ca aceste sume să fie utilizate pentru restructurarea tehnologică a 
societăţilor comerciale, cu efecte distructive pentru economia naţională în 
ansamblu; 

d) preţurile de vânzare-cumpărare pe piaţa românească de capital sunt 
mult sub valoarea nominală, care nu a fost actualizată din anul 1994, deşi 
inflaţia şi preţurile au crescut între timp considerabil; ele nu mai reflectă 
potenţialul real al societăţilor respective. S-a ajuns în numeroase cazuri ca 
valoarea unei acţiuni din categoria a II-a să rămână la nivelul preţului unei cutii 
de chibrituri sau a unui kg de sare, al unui bilet de transport în comun, al unei 
pâini (180,21 lei Moldomobila Iaşi, 260 lei Mobila Alfa Oradea, 300 lei Cercon 
Arieşul Câmpia Turzii, 404 lei Carbid-Fox Târnăveni, 530 lei Amylon Sibiu). 

Specificul pieţei de capital româneşti este legătura nemijlocită dintre 
volumul de tranzacţionare şi ritmul privatizării.  

1.3.2. Piaţa de capital şi investiţiile 

Procesul de stopare a declinului şi de relansare economică nu se poate 
face decât printr-un substanţial efort investiţional, ca factor catalizator şi 
dinamizator în implementarea procesului de restructurare în unităţile econo-
mice, ca acţiune de adaptare a sistemelor tehnice şi economice la noile condiţii 
create de trecerea la o economie de piaţă concurenţială. 

Până ca investiţia să ajungă la forma sa tehnică, de ea se ocupă piaţa 
de capital

1
, deoarece procurarea de fonduri înseamnă vânzarea de drepturi de 

proprietate sau de creditare, proces care în economia de piaţă se realizează 
prin piaţa de capital, prin emisiuni de valori mobiliare. 

Trebuie să se înţeleagă că nu există infuzie de capital din partea 
investitorului decât prin valori mobiliare, adică prin vânzarea de drepturi asupra 
unui patrimoniu. 

A face investiţii înseamnă, pe de o parte a avea credite cu dobânzi mici 
şi o piaţă de capital consolidată, iar pe de altă parte înseamnă productivitate şi 
eficienţă. Economia românească nu poate deveni competitivă fără aceste 
investiţii. 

                                                           
1
 Virgil Popescu - Mai întâi investiţia este financiară, Bursa nr. 29, 12 februarie 1998. 
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Relansarea investiţiilor este vitală pentru revigorarea economiei româ-
neşti şi afirmarea ei în competiţia mondială a schimburilor comerciale. 

De investiţii depinde materializarea intenţiilor privind restructurarea şi 
modernizarea tehnologică a industriei şi a celorlalte sectoare productive. 

În perioada 1990-1997 formarea brută a capitalului fix şi investiţiile s-au 
menţinut la un nivel scăzut şi au înregistrat oscilaţii de la un an la altul.(tabelul 
5) 

Rata redusă a formării brute a capitalului fix, de circa 14,4 - 23,1% din 
produsul intern brut este expresia slabei capacităţi de acumulare a agenţilor 
economici. 

Diminuarea valorii bunurilor durabile şi a serviciilor încorporate în 
acestea, achiziţionate de unităţile producătoare cu scopul de a fi utilizate în 
procesul de producţie şi-a pus amprenta asupra procesului de restructurare a 
economiei naţionale, în sensul încetinirii lui. 

Scăderea investiţiilor s-a datorat, pe de o parte deteriorării rezultatelor 
financiare ale agenţilor economici şi pe de altă parte, politicii monetare 
restrictive (dobânzilor foarte mari ale creditelor acordate). Nivelul redus de 
investire, diminuează şansele reale de menţinere pe o oarecare linie de plutire 
a economiei româneşti. 

 
Tabelul 5 - Evoluţia indicatorilor de modernizare a capitalului fix 

în perioada 1990-1997 

-%-  

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Rata formării brute a capital-
ului fix în PIB 

 
14,4 

 
19,2 

 
17,8 

 
20,9 

 
21,3 

 
23,1 

 
19,2 

Rata de investire
1)

 15,3 19,5 19,3 21,9 23,2 24,9 20,8 
1)

 Raportul dintre formarea brută a capitalului fix şi valoarea adăugată pe economie. 
Sursa: Anuarul statistic al României 1997, p. 354-356, 382-383, 508. BNR Raport anual 

1997. 

 
Este evident faptul că un aport al investiţiilor atât de restrâns nu poate 

constitui acel factor capabil să dinamizeze un sistem economic aflat într-o criză 
profundă şi multilaterală. 

Crearea şi sporirea capitalului investiţional se pot asigura, fie pe seama 
resurselor proprii ale agenţilor economici, fie pe bază de resurse atrase, fie prin 
finanţarea externă. 

Activităţile economice se pot desfăşura normal numai prin folosirea con-
comitentă a resurselor interne de finanţare şi a disponibilităţilor financiare 
externe. 

Creditele externe sunt slabe şi din cauza neclarificării statutului pro-
prietăţii, iar reforma se desfăşoară lent şi rezultatele pozitive se lasă aşteptate. 
Creditele externe vor putea fi obţinute în condiţii avantajoase, numai dacă 
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economia va fi mai bine gospodărită şi condusă, dacă va da semnale certe de 
revigorare. 

 
Tabelul 6 - Structura investiţiilor pe surse de finanţare în anul 1997 

% 

 

Total din care, pe surse de: 

 
Surse 
proprii 

Credite ba-
ncare 

Buget 
de stat 
şi local 

Alte surse
1)

 

Total investiţii 
 din care: 
- proprietate publică 
- proprietate mixtă 
- proprietate privată 

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

45,9 
 
52,8 
93,5 
26,9 

7,5 
 
11,8 
5,0 
2,5 

13,3 
 
26,0 
- 
- 

33,3 
 
9,4 
1,5 
70,6 

1)
 Capital străin, fonduri extrabugetare, fonduri alocate de FPS şi fondurile populaţiei. 

Sursa: CNS - Buletin statistic nr. 12/1997, p. 13. 
 

Înainte de orice comentariu se cuvine precizat că în anul 1997, volumul 
total al investiţiilor s-a redus cu 19% faţă de anul precedent. 

Datele relevă, în esenţă, că: 
a) sursele proprii deţin o pondere importantă de circa 46%, dar aceasta 

diferă pe forme de proprietate destul de mult, de la 26,9% pentru investiţiile 
proprietate privată, la 93,5% la cele proprietate mixtă; 

b) creditele bancare au pe total o pondere redusă (7,5%) din care 
investiţiile proprietate privată (2,5%) şi mixtă (5,0%) şi una ceva mai ridicată 
(11,8%) la investiţiile proprietate publică; 

c) fondurile populaţiei deţin o pondere foarte ridicată în investiţiile 
proprietate privată (70,6%); 

d) fondurile de la bugetul de stat şi bugetele locale au finanţat 13,3% pe 
total şi 26% pentru investiţii proprietate publică. 

 Pentru întreprinderile mici şi mijlocii, se dovedeşte tot mai mult că 
împrumuturile bancare sunt greu de obţinut şi prea costisitoare. Ele sunt 
pândite de obstacole la tot pasul, cum sunt: dobânzile oscilante foarte înalte, 
leul instabil şi nesigur la impactul cu pieţele valutare convertibile, oscilaţia 
politicii fiscale, legislaţia în schimbare rapidă etc.

1
  

Omul de afaceri este confruntat cu termenele scurte şi costul ridicat al 
creditului, care nu sprijină investiţiile pe perioade medii şi lungi. 

Patrimoniul din dotarea societăţilor comerciale a intrat într-un proces 
continuu de depreciere, care este mai accentuat decât procesul de uzură 
fizică, fapt ce generează creşterea decalajului tehnic şi tehnologic faţă de 
ramuri, subramuri şi produse similare din ţările dezvoltate. 

                                                           
1
 Creditul bancar continuă să fie un coşmar, Curentul nr. 265, noiembrie 1998. 
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În acelaşi timp, lipsa fondurilor de investiţii a făcut imposibilă reînnoirea 
mijloacelor fixe productive. 

Societăţile comerciale au nevoie de investiţii masive pentru modernizare 
şi retehnologizare, bani care nu pot fi obţinuţi în prezent din resurse proprii. 
Restructurarea implică achiziţionarea de utilaje perfecţionate şi înlocuirea celor 
uzate fizic şi moral. O parte din echipamentele existente pot funcţiona în 
continuare dacă li se aduc unele perfecţionări. 

Numai folosind maşini şi utilaje mai perfecţionate şi tehnologii moderne 
putem obţine creşterea productivităţii muncii. Realizarea acestei cerinţe 
constituie, de altfel, cheia performanţelor economice şi a succeselor pe linia 
ridicării nivelului de trai al populaţiei ţării. 

Este evident faptul că relansarea investiţiilor nu poate fi realizată decât 
pe seama pieţei de capital şi a creditului, în condiţii corespunzătoare de 
dobândă, care să stimuleze economisirea şi protecţia economiilor împotriva 
inflaţiei, dar care să stimuleze concomitent şi producţia de bunuri şi servicii, 
pentru că dacă producţia nu creşte, nu se pot dezvolta nici celelalte activităţi. 

Specialiştii consideră că piaţa de capital poate şi trebuie să aducă o 
contribuţie majoră la dezvoltarea investiţiilor. 

Este nevoie, simultan, atât de investiţii directe, cât şi de investiţii de 
portofoliu. 

În teorie, dar şi în practică, în funcţie de gradul de risc şi din punct de 
vedere al investitorului care aduce capitalul, se face distincţie între investiţiile 
directe şi investiţiile de portofoliu.

1
 

 
Investiţiile directe 
În cazul investiţiilor directe, nu este vorba numai de resurse financiare, ci 

şi de tehnologie, de marketing şi cunoştinţe manageriale, care contribuie la 
crearea unor structuri moderne şi eficiente. 

Din punctul de vedere al beneficiarului investiţiei, gradul de risc este mai 
redus, totuşi există. Astfel, investitorii strategici pot cumpăra societăţi 
comerciale pentru a le închide sau pot folosi forme mai subtile prin care o 
societate poate fi devalorizată de un investitor strategic, prin realizarea unui 
export de profit. 

Din punctul de vedere al investitorului strategic, investirea are un grad 
foarte ridicat de risc, deoarece cumpărând 40-60% din acţiuni, el se angajează 
pe termen lung, care presupune şi preluarea unor factori de risc, deseori 
imprevizibili. Investitorul se implică în orientarea strategică a întreprinderii, în 
managementul întreprinderii, în conducerea societăţii. Este o investiţie cu risc 
pentru el, pentru că lichidarea societăţii se face cu mare dificultate, nu se poate 
realiza într-un termen foarte scurt, aşa cum se întâmplă cu investiţiile de 

                                                           
1
 Investiţia, o provocare pentru management, Adevărul economic nr. 49, 
5-11 decembrie 1997. 
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portofoliu, şi are loc de multe ori în condiţii neprielnice pentru valorificarea 
capitalului, pentru vânzare, pentru recuperarea capitalului investit.(tabelul 7) 

 
Tabelul 7 - Evoluţia înmatriculărilor de societăţi comerciale cu participare 

străină la capital în perioada decembrie 1990 - decembrie 1998 

 
Anul 

Înmatriculări de societăţi 
cu participare străină la 

capital 

Valoarea capitalului 
social 

subscris 

Din care: 
capital social  

în valută 

 Nr. % în mil. lei % mii $ SUA % 

Total 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

63255 
6182 
12290 
10920 
11549 
3697 
3919 
5641 
9057 

100,0 
9,8 
19,4 
17,3 
18,3 
5,8 
6,2 
8,9 
14,3 

21256869,7 
4260996,4 
1224555,6 
1859270,3 
4587200,2 
1488314,8 
3647747,6 
2550594,2 
1638190,6 

100,0 
20,0 
5,8 
8,7 
21,6 
7,0 
17,2 
12,0 
7,7 

3648489,6 
537902,1 
358364,5 
368298,7 
997181,0 
300763,8 
576763,4 
324840,9 
184375,3 

100,0 
14,8 
9,8 
10,1 
27,3 
8,2 
15,8 
8,9 
5,1 

Sursa: CNS - Buletin statistic nr. 12/1998.. 
 

În anul 1998, infuzia de capital străin în economia românească a fost 
destul de modestă. 

Potrivit datelor statistice pe întregul an 1998, investiţiile străine nu au 
atins nivelul celor din anul precedent. 

Deşi la finele anului 1997 au fost introduse stimulente fiscale pentru 
investitorii direcţi, totuşi aceste investiţii s-au menţinut la un nivel extrem de 
scăzut comparativ cu Polonia, Bulgaria, Cehia. 

Cele mai importante prevederi ale legii privind stimularea investiţiilor 
directe sunt: 

 scutirea de plata impozitului pe profitul reinvestit în modernizarea 
tehnologiilor şi extinderea activităţii societăţii; 

 scutirea de taxe vamale şi TVA pentru importuri, respectiv TVA în 
cazul achiziţionării de pe piaţa internă a echipamentelor tehnologice, 
maşinilor şi utilajelor care constituie active amortizabile; 

 reduceri ale impozitului pe profit, în cazul investiţiilor nou create mai 
mari de 500000 USD. 

 
Tabelul 8 - Facilităţi acordate investitorilor 

Valoarea investiţiei 
(USD) 

Cuantumul  
reducerii 

Perioada  
reducerii 

500000 
1000000 

10%  
2 ani 

1000000 
5000000 

 
15% 

 
3 ani 
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Valoarea investiţiei 
(USD) 

Cuantumul  
reducerii 

Perioada  
reducerii 

5000000 
20000000 

 
25% 

 
4 ani 

20000000 
35000000 

 
50% 

 
5 ani 

35000000 
50000000 

 
75% 

 
7 ani 

Peste 
50000000 

 
1000 

 
10 ani 

 
 
Investiţiile de portofoliu 
Investiţia de portofoliu se realizează prin intermediul următoarelor cate-

gorii de instrumente: valori mobiliare specifice pieţei de capital, instrumente 
specifice pieţei monetare, instrumente de plasament colectiv, operaţiuni în 
conturi curente, operaţiuni în conturi de depozit. 

Din punctul de vedere al beneficiarului, investiţiile de portofoliu au un 
grad ridicat de risc, deoarece investitorii, îndeosebi persoane fizice, pot să 
vândă şi să cumpere acţiuni în mod repetat, cu scopul de a obţine un câştig 
mai mare decât acela oferit de alte produse financiare, cum ar fi: plasamentele 
în bănci, în bunurile imobiliare. El se angajează în cumpărarea unui pachet 
redus de acţiuni pe care poată să-l vândă oricând are posibilitatea să câştige. 

Din punctul de vedere al investitorului de portofoliu, el încearcă 
minimizarea riscului investiţiei, prin cunoaşterea calităţii factorilor întreprinderii 
şi prin angajarea pe termen scurt a capitalului în domeniul de investire. Acesta 
nu este interesat să se implice în procesul de conducere, de valorificare a 
investiţiei. 

Investitorii de portofoliu din România sunt, în marea lor majoritate străini. 
În România nu există un sistem financiar capabil să acţioneze eficient, în 

concordanţă cu mişcările rapide care au loc pe piaţa investiţiilor de portofoliu şi 
care să poată contrabalansa, prin acţiuni specifice, fie intrări masive de capital, 
fie ieşiri foarte mari. 

Investitorii instituţionali de portofoliu, care în toată lumea reprezintă cea 
mai mare parte a participanţilor, aduc fondurile şi le canalizează spre domeniile 
atractive. Acestea sunt marile societăţi de investiţii financiare, instituţiile de 
asigurări, marile fonduri de pensii şi fondurile mutuale. 

Importanţa investiţiei de portofoliu constă în aceea că atunci când sunt 
emise titluri, valori mobiliare noi, emitentul (societatea comercială sau statul) 
primeşte în schimbul lor bani, capital pentru dezvoltare, pentru executarea unei 
investiţii directe sau tehnice. 

Beneficiarii investiţiilor de portofoliu, indiferent dacă investitorii sunt 
persoane fizice sau juridice, trebuie să se preocupe de valorificarea lor cât mai 
deplină.  
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Investiţiile trebuie eficientizate prin management, astfel încât să se 
realizeze produse competitive pentru pieţele dezvoltate. În acest mod se 
încurajează aducerea în ţară a unor fluxuri de valută care să permită 
dezvoltarea, atragerea fără dificultăţi şi consecinţe asupra economiei, a 
capitalurilor de risc, a capitalurilor de portofoliu etc. 

Susţinerea economică prin intermediul acţiunilor, cotarea acestora pe 
piaţă, reprezintă "oxigenul" de revigorare a tuturor activităţilor economico-
financiare. 

Pretutindeni în lume crearea de capital pentru investiţii este o problemă 
dificilă, deoarece acesta trebuie să stimuleze şi să motiveze actorii economici, 
să realizeze economii şi să le plaseze pe piaţa de capital, dar şi să fie 
exploatat eficient. În acest sens, este nevoie de stabilirea unor strategii, politici 
şi programe investiţionale coerente, realiste, apte de a concentra resurse, de a 
elaborara şi aplica un mecanism eficient care să mobilizeze fonduri de investiţii 
cât mai mari şi din diverse surse şi să le orienteze spre cele mai profitabile 
activităţi economice.1 

1.3.3. Piaţa de capital şi privatizarea 

Privatizarea poate fi facilitată de apariţia şi consolidarea activităţii pe 
piaţa bursieră şi extrabursieră a titlurilor de valori mobiliare. 

Folosirea pieţei de capital ca rampă de lansare a privatizării s-a făcut cu 
mare întârziere, iar operaţiunea nu a fost suficient de bine concepută şi 
pregătită. Astfel, nu au fost selectate cele mai profitabile şi atractive societăţi 
comerciale, iar lansarea la bursă nu a fost precedată de o campanie pene-
trantă de informare asupra performanţelor şi perspectivelor acestor activităţi. 

Piaţa de capital poate aduce o contribuţie importantă la accelerarea 
procesului de privatizare. Ea poate deveni principalul suport al finanţării 
privatizării. 

Metoda vânzării de acţiuni pe pieţele de capital va trebui să fie folosită cu 
mare atenţie, avându-se în vedere situaţia în care se află pieţele de capital 
româneşti. Aceasta întrucât, de cele mai multe ori, valorile acţiunilor tranzac-
ţionate pe pieţele de capital nu au o legătură directă cu rezultatele economice 
obţinute de societăţile comerciale. 

Atât piaţa primară, cât şi cea secundară au o importanţă deosebită în 
realizarea procesului de privatizare. Ele favorizează şi impulsionează 
investiţiile directe şi de portofoliu.

2
  

Vânzarea de către FPS a acţiunilor deţinute de FPS pe piaţă la BVB sau 
pe piaţa Rasdaq joacă un rol esenţial, atât pentru derularea procesului de 

                                                           
 1
 Aurel Iancu - Relansarea dezvoltării prin investiţia de capital - o prioritate 
naţională, Adevărul Economic nr. 37/11-17 septembrie 1998. 

2
 Caiete de Management nr. 33, Investiţia - o provocare pentru management, 
Adevărul Economic nr. 49/5-11 decembrie 1997. 
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privatizare, cât şi pentru dezvoltarea pieţei secundare de capital, de natură să 
atragă investitori strategici. Astfel, între cele două pieţe există o legătură de 
complementaritate, de interdependenţă. Deci nu poate fi absolutizat rolul pieţei 
investitorilor direcţi de capital în detrimentul celor de portofoliu. 

Piaţa bursieră şi cea extrabursieră au apărut ca urmare a programului de 
privatizare în masă. Totuşi ea nu poate funcţiona cu milioane de acţionari. Este 
nevoie de concentrarea capitalului, selecţionând societăţile comerciale şi 
respectând condiţiile de transparenţă şi corectitudine în privinţa preţului. 

În lipsa capitalului de lucru şi a degradării capitalului fix este nevoie de 
accelerarea privatizării, dar şi de stimularea investiţiei în piaţa de capital. 

FPS este obligat să se supună simultan la două seturi de acte normative: 
reglementarea procesului de privatizare şi reglementarea pieţei de capital, fapt 
ce îi oferă un spaţiu de manevră limitat.

1
 Prin perspectiva primului set de acte 

normative, FPS îi revine obligativitatea de a alege metodele cele mai potrivite 
de privatizare şi de a formula un preţ de ofertă conform raportului de evaluare, 
ori a evoluţiei preţurilor de tranzacţionare într-o perioadă de referinţă, 
coroborată din a doua perspectivă, cu oferta publică sau plasamentul privat. În 
acest ultim caz, FPS trebuie să se alinieze la condiţiile de formă şi conţinut 
impuse de CNVM şi ulterior, să obţină autorizaţia acestei instituţii pentru 
fiecare tranzacţie. 

FPS a început să vândă acţiuni abia în luna septembrie 1997 prin BVB 
(SC Electroaparataj - SA Bucureşti), când deja începuse declinul. 

Mecanismul procedurii de vânzare a acţiunilor deţinute de FPS prin 
BVB este destul de complex.  

În anul 1997 au fost privatizate 1163 de societăţi comerciale cu un 
capital social de 2166 miliarde lei.  

 
Tabelul 9 - Repartizarea societăţilor privatizate în funcţie de mărime şi 

metoda de privatizare utilizată 

Societăţi 
comerciale 

Număr Licitaţie Negociere BVB Rasdaq 

Mici 952 105 847 0 0 

Mijlocii 165 82 78 0 5 

Mari 46 4 40 1 1 

Total 1163 191 965 1 6 

Sursa: Hotărârea Guvernului privind aprobarea strategiei de privatizare a societăţilor 
comerciale pentru anul 1998, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 247 din 31 
iulie 1998. 

 

Piaţa de capital poate servi în primul rând la vânzare de către FPS a 
pachetului de acţiuni deţinut. 
                                                           
1
 Dragoş Negrescu - Natura portofoliului Fondului este recomandabilă investiţiilor 
directe, Adevărul Economic nr. 40/2-8 octombrie 1998. 
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FPS foloseşte atât piaţa bursieră, cât şi piaţa extrabursieră pentru a 
vinde volumul mare de acţiuni pe care îl deţine la cele circa 5000 de societăţi 
listate. Acest lucru oferă investitorilor strategici posibilitatea să cumpere 
pachete mari de acţiuni la anumite întreprinderi, dar şi pachete mici de acţiuni 
pot fi cumpărate de către acţionari minoritari. 

În vederea vânzării de acţiuni FPS poate perfecta contracte cu 
societatea de valori imobiliare, pentru vânzarea prin ofertă publică a acţiunilor 
la bursele de valori sau pe alte pieţe organizate, naţionale sau internaţionale, 
precum şi cu bănci de investiţii pentru transferul şi vânzarea unui portofoliu de 
acţiuni pe piaţa de capital internaţională, în baza certificatelor de depozit sau 
altor instrumente financiare utilizate pe această piaţă. 

FPS poate influenţa piaţa de capital prin decizia pe care o ia în ceea ce 
priveşte vânzarea pachetului majoritar. Masa de acţionari minoritari nu poate 
influenţa decizia FPS de a vinde unui investitor strategic un anumit pachet de 
acţiuni. De aceea, se impun reglementări care să protejeze acţionariatul 
minoritar. 

În al doilea rând, piaţa de capital poate servi la vânzarea unor pachete 
mici de acţiuni către acţionarii minoritari şi la circulaţia acestora între investitori. 
Masa mare de mici acţionari este deocamdată pasivă. 

Principalele obstacole în protejarea investitorilor minoritari rămân forma 
de proprietate de stat, dominantă la multe dintre societăţile tranzacţionate, şi 
absenţa oricăror reglementări în acest domeniu. 

În momentul de faţă, printr-o serie de modalităţi, cum ar fi majorările de 
capital la preţuri care nu reflectă valoarea societăţii, vânzarea activelor în regim 
neconcurenţial, tratamentul discriminatoriu în raport cu drepturile specifice de 
informare, dividende, transferul profitului către alte entităţi cu acţionari selectaţi 
şi constituirea de noi societăţi, în condiţii dezavantajoase pentru societatea 
deţinută public etc., se încalcă drepturile acţionarilor minoritari. De asemenea, 
FPS include valoarea terenului în capitalul social numai în favoarea lui, cu 
diminuarea automată a procentului deţinut de minoritari. 

Ca acţionar minoritar, în absenţa oricărei protecţii, singura soluţie este să 
vinzi acţiunile şi să recuperezi măcar o parte din banii investiţi. Scăderea 
preţului acţiunilor este accentuată considerabil şi de înclinaţia unui număr 
însemnat de cetăţeni români şi străini de a vinde acţiunile pe care le posedă, 
ceea ce afectează raportul dintre componentele interne ale cererii şi ofertei. 

Constituirea rezervei pentru autofinanţare este pentru acţionarii care au 
dreptul majoritar de vot o economie voluntară, iar pentru cei minoritari o 
economie forţată. Deci prin politica de dividende se optează pentru un anumit 
acţionariat. 

Piaţa de capital din România s-a caracterizat, în anul 1998 prin conti-
nuarea tendinţei descrescătoare, pe fondul unor volume mici de tranzacţionare. 
Nivelul cererii a continuat să se situeze mult sub cel al ofertei, atrăgând după 
sine scăderea indicilor bursieri.  
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S-a confirmat, în acest fel, lipsa de motivaţie a investitorilor de portofoliu, 
în contextul actual naţional şi internaţional, în plus, absenţa încrederii că piaţa 
valorilor mobiliare va putea înregistra un reviriment semnificativ pe termen 
scurt. 

Cumpărarea de acţiuni este încă o nebuloasă pentru mulţi acţionari. Micii 
acţionari nu sunt deloc mulţumiţi de întreprinderea la care au subscris prin 
cupoane şi certificate de proprietate, în urmă cu câţiva ani. Mulţi au vândut 
cuponul şi acţiunile primite, iar restul aşteaptă neîncrezători dividendele care 
întârzie să vină. 

O economie în cădere oferă puţine speranţe celor care doresc să-şi 
investească banii. 

Specialiştii cred că acţiunile sunt un bun plasament, dar nu pe termen 
scurt, ci pe termen mediu şi lung. 

Piaţa bursieră şi extrabursieră a căzut prea mult, dar în curând este 
posibil să înceapă să crească. Investiţia în acţiuni poate deveni deosebit de 
rentabilă. 

Problema protecţiei acţionarilor minoritari şi a transparenţei ar trebui 
luate în serios, dacă se doreşte consolidarea şi dezvoltarea pieţei de capital. 

Este necesară, de asemenea, reglementarea modalităţilor de asigurare a 
transparenţei pe pieţele de valori mobiliare organizate şi a raporturilor dintre 
acţionari, precum şi a modalităţilor de protecţie a investitorilor minoritari contra 
practicilor neloiale abuzive şi frauduloase. 

În al treilea rând, piaţa de capital poate contribui la concentrarea 
acţionariatului. 

Experienţa corporaţiilor într-o economie de tranziţie demonstrează că 
firmele conduse de către proprietari nu sunt întotdeauna mai eficiente decât 
cele conduse de managerii salariaţi. 

Regula generală care se aplică în prezent într-o astfel de economie este 
aceea că proprietarul de capital este o forţă care poate fi utilizată atât în 
avantajul său, cât şi al managerilor şi salariaţilor. 

Puterea acţionarilor depinde de concentrarea acţiunilor. Ei au puteri 
lărgite în sensul schimbării managerilor. Astfel, managerii se simt constrânşi să 
urmeze strategiile care sunt în concordanţă cu interesul acţionarilor. 

Prin Programul privatizării în masă (PPM) s-a ajuns la dispersia mare a 
acţionariatului, ceea ce contribuie la o supraveghere lipsită de interes a 
acestuia, blocând orice restructurare. 

Dispersia proprietăţii nu este singura problemă în materie de gestiune a 
întreprinderilor. Dacă personalul posedă o parte importantă a capitalului 
întreprinderii, reducerea de personal care poate fi vitală pentru supravieţuirea 
unei societăţi, se poate dovedi excesiv de dificilă. 

Concentrarea acţionariatului de la 14 la 5-6 milioane de investitori şi 
atingerea unei proporţii de circa 25% din totalul populaţiei ţării, ar permite o mai 
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bună gestionare şi conducere a societăţilor comerciale şi o folosire eficientă a 
capacităţii pieţei bursiere şi extrabursiere. 

În al patrulea rând, piaţa de capital ar trebui să contribuie la 
recapitalizarea întreprinderilor. 

PPM nu a însemnat decât o schimbare a structurii proprietăţii, fără să 
aducă nici un leu suplimentar la capitalul întreprinderilor respective. De ase-
menea, prin vânzarea pachetelor de acţiuni deţinute de către FPS şi vărsarea 
acestor sume la bugetul de stat, întreprinderile rămân tot subcapitalizate. De 
aici derivă şi lipsa de interes a societăţilor comerciale pentru privatizare. 

În momentul în care s-a anulat prevederea legală potrivit căreia, 
investitorii direcţi care cumpără întreprinderi de la FPS, nu vor mai primi 60% 
din suma vărsată pentru retehnologizarea întreprinderilor cumpărate, s-au 
redus masiv cererile de cumpărare pe piaţa de capital. 

În conformitate cu actele normative1, destinaţia sumelor încasate de FPS 

în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este 
acţionar, este următoarea: 

a) 70% se varsă la bugetul de stat; 
b) 15% se utilizează pentru constituirea Fondului special de dezvoltare, 

aflat la dispoziţia guvernului; 
c) 15% rămâne la dispoziţia FPS. 
Până în prezent, efectele privatizării asupra mărimii capitalurilor proprii 

ale societăţilor comerciale privatizate au fost favorabile doar la câteva 
întreprinderi, în timp ce la cvasitotalitatea întreprinderilor privatizate, prin 
transferul proprietăţii din mâna statului în cea a particularilor nu s-a înregistrat 
o creştere substanţială a forţei financiare a acestora, capitalurile proprii 
rămânând practic la acelaşi nivel ca înainte de privatizare deci insuficiente, cu 

consecinţe nefavorabile asupra capacităţii de plată2. 

Accelerarea procesului de privatizare şi a modernizării efective a 
întreprinderilor implică: 

a) recapitalizarea celor care au perspective reale de dezvoltare, având 
piaţa de desfacere asigurată pentru producţia realizată prin: lăsarea la 
dispoziţia acestora a celei mai mari părţi din sumele obţinute din privatizare şi a 
dividendelor aferente acţionarilor (FPS şi SIF), total sau parţial; crearea unor 
fonduri speciale din resurse guvernamentale; impozitarea pentru depăşirea 
gradului de inflaţie; impozitarea progresivă a profiturilor societăţilor bancare 
care practică dobânzi mai mari cu 10 puncte procentuale decât taxa scontului 
stabilită de BNR; punerea la dispoziţia agenţilor economici a unor sume din 
profiturile FPS şi, mai ales, ale SIF; 

                                                           
1
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/1997, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
267/6 octombrie 1997. 

2
 Ilie Mihai - Tumoarea economiei - blocajul financiar, Adevărul Economic nr. 41/9-
15 octombrie 1998. 
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b) restructurarea şi retehnologizarea întreprinderilor pe baza unor studii 
de fezabilitate şi programe de restructurare, temeinic elaborate. Trebuie avut în 
vedere că retehnologizarea economiei româneşti pe seama unor fonduri 
străine echivalează, de fapt, cu relansarea respectivelor economii, ţările în 
cauză punând, de regulă, la dispoziţie fonduri, cu condiţia de a se importa 
maşini şi utilaje din aceste ţări; 

c) amânarea privatizării societăţilor comerciale care au perspective certe 
de dezvoltare, dar care înregistrează pe piaţa de capital o subevaluare cronică, 
FPS trebuind să le sprijine în vederea restructurării, consolidării şi obţinerii 
unor preţuri de vânzare mult mai bune decât în cazul unor vânzări pripite, cu 
bani puţini, care se poate realiza în prezent. În acest mod s-ar ajunge la o 
oarecare reechilibrare a ofertei cu cererea şi la practicarea unor preţuri corecte 
pe piaţa de capital. 



2. INSTITUŢII ALE PIEŢEI DE CAPITAL 

 
În vederea construirii şi funcţionării eficiente a pieţei de capital, statul 

trebuie să-şi stabilească cadrul legal - instituţional şi mecanismele de acţiune. 
El trebuie, de asemenea, să protejeze investitorii prin reglementări care 
pedepsesc fraudele, manipulările şi alte practici neloiale, care pot fi folosite de 
participanţi pe piaţa de capital. Cerinţa este de a adopta reglementări 
suficiente, dar nu excesive, pentru a obţine stabilitate financiară, dezvoltare 
economică şi încredere în integritatea pieţei de capital. 

Funcţionarea pieţei de capital în economia noastră presupune, crearea 
instituţiilor, instrumentelor şi mecanismelor necesare. 

În România, crearea pieţei de capital s-a făcut pornind de la exigenţele 
pieţelor moderne din lume (piaţa americană). 

Bazele pieţei de capital au fost puse prin Legea nr. 52/19941, care 

reglementează oferta publică de valori mobiliare, intermedierea acestora pe 
piaţa de capital primară şi secundară, precum şi crearea unei pieţe 
transparente, în scopul mobilizării economiilor băneşti pe calea alocării 
resurselor, prin intermediul valorilor mobiliare, în condiţii adecvate de protecţie 
a investitorilor. Prin această lege se stabileşte şi statutul Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare. 

Organizarea pieţei de capital este prezentată în schema din pagina 
următoare. 

Din schemă reiese că autoritatea pieţei de capital este reprezentată de 
CNVM şi BNR. Aceste instituţii sunt extrem de importante în contextul unei 
economii de piaţă. 

 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) 
Punerea în aplicare a Legii nr. 52/1994, supravegherea şi controlul 

respectării ei revine CNVM care este investită cu puteri de reglementare, 
decizie, autorizare, dispensă, interdicţie, anchetă, sancţionare disciplinară şi 
administrativă.  

                                                           
1
 Legea nr. 52 din 7 iulie 1994, privind valorile mobiliare şi bursele de valori, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 177 din 12 iulie 1994. 
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CNVM, ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, 

aflată sub controlul Parlamentului, are misiunea: 

 să elaboreze strategia de dezvoltare a pieţei de capital; 

 să precizeze condiţiile în care societăţile comerciale pot apela la piaţa 
de capital, mai precis criteriile de performanţă pe care acestea trebuie 
să le îndeplinească pentru a putea fi cotate la bursă; 

 să stabilească cadrul activităţii intermediarilor şi agenţilor de valori 
mobiliare, regimul asociaţilor profesionale constituite de acestea şi al 
organismelor însărcinate cu asigurarea funcţionării pieţei valorilor 
mobiliare; 

 să favorizeze buna funcţionare şi dezvoltare a pieţei valorilor mo-
biliare; 

 să asigure protecţia investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive şi 
frauduloase; 

 să realizeze informarea deţinătorilor de valori mobiliare şi a publicului 
asupra persoanelor care fac în mod public apel la economii băneşti şi 
asupra valorilor emise de acestea; 

 să realizeze echilibrul dintre protecţia investitorilor şi interesele 
dezvoltării pieţei de capital; 
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 să creeze cadrul necesar pentru atragerea investitorilor de portofoliu 

străini, pentru urmărirea şi evidenţierea acestora1. 

În structura organizatorică a CNVM funcţionează departamente, direcţii, 
servicii, birouri, oficii şi reprezentanţi teritoriali cu organizare specifică2. 

În aplicarea legii, CNVM trebuie să elaboreze reglementări, instrucţiuni şi 
să urmărească respectarea lor. 

 
Banca Naţională a României (BNR)  
Potrivit Legii nr. 58/19983, băncile pot să tranzacţioneze valori mobiliare 

în cont propriu sau în contul clienţilor.  
Această lege permite băncilor să tranzacţioneze valori mobiliare şi să-şi 

constituie propriile societăţi de valori mobiliare. 
Băncile persoane juridice române şi sucursalele băncilor străine pot 

desfăşura, în limita autorizaţiei acordate de BNR, următoarele activităţi: 

 tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu valori mobiliare; 

 intermedierea în plasamentul de valori imobiliare şi oferirea de servicii 
legate de acesta; 

 administrarea de portofolii ale clienţilor, în numele şi pe riscul 
acestora; 

 custodia şi administrarea de valori mobiliare. 
În desfăşurarea acestor activităţi, băncile au de partea lor nu numai cea 

mai mare forţă financiară şi cea mai largă reţea informatizată, ci şi personal de 
înaltă calificare, o bază de date bogată şi mulţi clienţi tradiţionali4. 

În legătură cu această problemă părerile specialiştilor sunt contradictorii. 
Unii susţin că, piaţa de capital este prea riscantă pentru activitatea băncilor şi 
că, nici în alte ţări acestea nu au dreptul la exercitarea unor activităţi directe pe 
piaţa de capital. Alţii argumentează că, tocmai puterea băncilor le recomandă 
ca actori ai pieţei noastre de capital, că riscurile pot deveni acceptabile şi că 
intrarea acestora pe piaţa de capital poate avea o influenţă benefică asupra 
economiei naţionale. 

După opinia noastră, prin intrarea băncilor pe piaţa de capital se 
favorizează apariţia unei concurenţe neloiale între SVM autorizate de BNR şi 
cele autorizate de CNVM, extinderea nejustificată a obiectului de activitate a 
băncilor, care le creează noi probleme faţă de cele cu care se confruntă în 
prezent şi, în plus, menţinerea neutilizată a unei părţi din capacitatea pieţei de 
valori mobiliare existente. 

                                                           
1
 Ordonanţa de urgenţă nr. 31/1997.(cap IV) 

2
 Regulamentul nr. 7/1998 privind organizarea CNVM, Ordinul nr. 277/10 decem-
brie 1998, Monitorul Oficial al României, nr. 497/23 decembrie 1998. 

3
 Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 121 din 23 martie 
1998. 

4
 Băncile intră direct pe piaţa valorilor mobiliare, Bursa nr. 82 din 30 aprilie 1998. 
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Pe baza legii menţionate, BNR intră în competiţie cu CNVM, avizând 
procedurile de urmat pentru ca băncile comerciale să se implice pe piaţa de 
capital. Băncile comerciale care vor solicita completarea activităţilor realizate 
până acum cu tranzacţii de valori mobiliare, o vor face prin intermediul unor 
societăţi distincte, specifice pieţei de capital care vor funcţiona sub 
reglementarea CNVM. Acestea vor avea o dublă supraveghere, atât din partea 
BNR, cât şi din partea CNVM. 

Este de aşteptat o ofensivă a băncilor comerciale pe piaţa de capital. 
Prin Ordonanţa nr. 131/1998 nu se prevede tranzacţionarea titlurilor de 

stat la bursă. Potrivit acestui act normativ1 tranzacţionarea titlurilor de stat pe 

piaţa secundară poate fi efectuată pe orice piaţă deschisă şi organizată a 
titlurilor de valoare, exclusiv prin intermediul societăţilor de valori mobiliare 
autorizate în acest sens de către Banca Naţională a României sau de către alt 
agent desemnat de Ministerul Finanţelor. Tranzacţiile pe piaţa secundară se 
pot, de asemenea, realiza printr-o bursă de valori mobiliare autorizată de 
Ministerul Finanţelor să încheie afaceri cu titluri de stat. 

Rezultă deci că piaţa de capital este subordonată şi supravegheată de 
trei instituţii centrale: CNVM, BNR şi MF, fapt care are implicaţii negative, atât 
pe planul îndrumării şi controlului, al concurenţei neloiale, cât şi al eficienţei 
acestor instituţii. 

În ultimii ani, sectorul serviciilor financiare cunoaşte o rapidă dezvoltare. 
Statutul CNVM este asemănător cu cel al BNR, dar ponderea activităţilor 

prestate este diferită - la prima predomină piaţa valorilor mobiliare, la cea de a 
doua piaţa monetar-valutară; diferă, de asemenea, şi pârghiile pe care le 
folosesc fiecare dintre aceste două instituţii. 

În Raportul CNVM pe anul 1997 se relevă că la finele anului erau 
autorizate 210 societăţi de valori mobiliare, 16 fonduri mutuale şi 19 societăţi 
de administrare, peste 1000 de cenzori externi independenţi şi 51 de 
consultanţi de plasament. În acest document se apreciază că în domeniul 
valorilor mobiliare lucrează circa 15000 persoane, tranzacţiile pe cele două 
pieţe organizate ajungând la 2300 de miliarde lei la Bursa de Valori Bucureşti 
şi la 3200 miliarde lei pe piaţa Rasdaq. Valoarea activului net la fondurile 
mutuale era de 360 de miliarde lei, iar la cele cinci SIF era de circa 5000 
miliarde de lei2. Piaţa de capital a adus sute de milioane de dolari în România, 

în circa 1 an, iar datorită ei multe întreprinderi româneşti au ajuns în atenţia 
presei specializate din străinătate. 

                                                           
 1
 Ordonanţa nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 
privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri 
de stat, publicată în Monitorul Oficial nr.329 din 31 august 1998. 

2
 Raport CNVM pe 1997, Adevărul nr. 2473/13 mai 1998; CNVM îşi propune pentru 
1998 aceleaşi obiective din 1997, Adevărul 2447/9 aprilie 1998. 
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Comisiile economice şi de buget-finanţe ale celor două Camere ale 
Parlamentului au apreciat ca pozitivă activitatea CNVM, considerând însă că 
se impune o colaborare mai activă între aceasta, BNR, MF şi instituţiile de pe 

piaţă. Totodată, se evidenţiază neajunsurile legislative din domeniu1. 

Pentru anul 1998, CNVM s-a urmărit elaborarea unor regulamente noi şi 
îmbunătăţirea celor vechi, găsirea unui spaţiu adecvat activităţii desfăşurate, 
pregătirea a 15 persoane pentru supravegherea şi controlul pieţei, declanşarea 
procedurilor de privatizare a BVB, creşterea transparenţei pieţei Rasdaq şi 
diversificarea valorilor mobiliare tranzacţionate, prin introducerea titlurilor de 
stat şi a obligaţiunilor municipale sau emise de societăţi comerciale. 

CNVM şi BNR guvernează prin acte normative proprii, dar lasă şi 
posibilitatea de autoreglementare altor instituţii ale pieţei de capital. 

 
Asociaţia Naţională a Societăţilor de Valori Mobiliare (ANSVM) este 

o organizaţie profesională neguvernamentală, independentă, nonprofit, cu 
personalitate juridică, care este constituită pe termen nelimitat, căreia CNVM i-
a acordat competenţe de autoreglementare şi care s-a înfiinţat în scopul 
promovării instituţiilor pieţei de capital şi al ridicării standardelor profesionale 
specifice de intermediere de valori mobiliare. Ea se ocupă de ridicarea standar-
delor profesionale şi etice, identificarea şi reprezentarea intereselor comune, 
respectarea de către membrii săi a reglementărilor CNVM şi BNR şi a propriilor 
reguli. ANSVM colaborează cu CNVM şi BNR pentru îmbunătăţirea activităţii 
de tranzacţionare a valorilor mobiliare (reguli, coduri, proceduri). 

Menţionăm că ANSVM a elaborat reguli de operare şi conduită a 
sistemului în operaţiile de tranzacţionare, şi anume: 

 reglementarea accesului; 

 participarea în calitate de formator de piaţă; 

 retragerea justificată şi încheierea înregistrării formatorului de piaţă; 

 participarea membrilor care nu sunt formatori de piaţă;  

 confirmarea tranzacţiilor; 

 funcţia de negociere computerizată; 

 acceptarea şi executarea ordinelor; 

 preţul de tranzacţionare; 

 cooperarea membrilor; 

 proceduri disciplinare. 
 
Societăţile de Valori Mobiliare (SVM) sunt societăţi comerciale pe 

acţiuni, care se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1990, Legii nr. 52/1994 şi regulamentelor şi instrucţiunilor CNVM. 

                                                           
1
 În ciuda dificultăţilor de pe piaţa de capital, legislativul apreciază ca pozitivă 
activitatea CNVM, România Liberă nr. 2655 din 18 decembrie 1998. 
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SVM sunt persoane juridice autorizate de către CNVM şi/sau BNR să 
exercite activităţi de intermediere de valori mobiliare cu titlu profesional, ca fapt 
de comerţ, fie pe contul unor terţi, fie pe cont propriu. 

Rolul SVM constă, pe de o parte în obţinerea de profit în condiţiile unor 
reglementări precis stabilite pe pieţe bine definite, iar pe de altă parte, 
reprezintă o garanţie pentru investitori, fiind un sistem organizat, reglementat, 
supravegheat care îi facilitează acestuia accesul la informaţie şi îi acordă 
sprijin specializat, profesional1. 

Activitatea de intermediere înseamnă cumpărarea şi/sau vânzarea de 
valori mobiliare sau de drepturi aferente acestora ori derivând din acestea. 

În conformitate cu Regulamentul nr. 3/1998 privind autorizarea şi 
exercitarea intermedierii de valori mobiliare, CNVM poate acorda autorizaţie 
unei SVM pentru următoarele activităţi: 

a) vânzarea şi cumpărarea de valori mobiliare pe contul clienţilor şi pe 
cont propriu; 

b) garantarea plasamentelor de valori mobiliare cu ocazia ofertelor 
primare sau secundare; 

c) alte activităţi de intermediere sau legate de intermediere autorizate de 
CNVM, cum ar fi: 

 desfăşurarea activităţii de formator de piaţă; 

 distribuirea titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiţii; 

 operaţiuni conexe activităţii de intermediere de valori mobiliare, printre 
care:  

 asistenţă şi evaluare economică a SVM, în vederea stabilirii politicii 
de investiţii; 

 elaborarea documentaţiei în vederea majorării capitalului social şi/sau 
finanţării prin plasament privat şi/sau ofertă publică de vânzare a 
valorilor mobiliare; 

 activitate de agent de compensare şi depozitare, cu excepţia elabo-
rării şi primirii de fonduri băneşti, pe baza instrucţiunilor primite de la o 
societate de compensare, decontare şi depozitare în scopul decontării 
tranzacţiilor. 

d) deţinerea de fonduri şi/sau valori mobiliare ale clienţilor în scopul 
executării ordinelor privind respectivele valori mobiliare; 

e) administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale 
clienţilor; 

f) păstrarea de fonduri şi/sau valori mobiliare ale clienţilor, în scopul şi în 
cursul administrării portofoliilor acestora sau în alte scopuri autorizate expres 
prin reglementările CNVM; 

                                                           
1
 Cornelia Pop ş.a. - Societăţile de valori mobiliare, Tribuna Economică nr. 37-
45/1997, p. 39, 40, 41, 42. 
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g) acordarea de credite pentru finanţarea tranzacţiilor în limita unui 
plafon stabilit de BNR, cu consultarea CNVM. 

Intermedierea de valori mobiliare se realizează numai pe pieţe 
organizate, care au fost înfiinţate şi funcţionează conform autorizării şi sub 
supravegherea CNVM. 

Activităţile de intermediere vor fi desfăşurate numai de către societăţile 
de valori mobiliare membre ale unui organism de autoreglementare. 

 

Fonduri deschise (mutuale) de investiţii1. Primii participanţi pe piaţa 

de capital au fost fondurile deschise de investiţii. 
Fondul deschis de investiţii este constituit din persoane fizice şi juridice, 

pe baza autorizaţiei CNVM, printr-un contract de societate civilă, fără 
personalitate juridică, cuprinzând totalitatea contribuţiilor băneşti la acest fond 
prin ofertă publică continuă de titluri de participare, care evidenţiază drepturile 
de proprietate la fond, şi asupra activelor achiziţionate prin investirea unor 
astfel de resurse, în forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare 
transferabile. 

Numărul titlurilor de participare, şi ca rezultat, volumul total al resurselor 
din capitalul vărsat ale unui fond deschis de investiţii este supus unor oscilaţii 
constante, rezultând atât din emisiunea continuă şi plasarea prin ofertă publică 
de titluri de participare suplimentare, cât şi din exercitarea de către deţinătorii 
unor astfel de titluri de participare a dreptului lor de a răscumpăra titluri de 
participare emise anterior şi aflate în circulaţie. 

Titlul de participare emis în formă nominală reprezintă o deţinere de 
capital în activele nete ale unui fond deschis de investiţii, care nu poate fi 
înscris la cotare prin bursa de valori. 

Apariţia şi dezvoltarea acestor fonduri au fost încurajate de accentuarea 
înclinaţiei spre plasamente cu randamente mai ridicate şi de iniţiativa 
întreprinzătorilor, care au sesizat oportunitatea de afaceri financiare. Aceştia 
au propus scheme financiare atrăgătoare şi le-au promovat printr-o publicitate 
eficientă. 

Fondurile mutuale de investiţii au fost concepute şi au reprezentat - 
îndeosebi la început, dar reprezintă şi în prezent - o formă viabilă de finanţare 
a sectorului privat. Ele au avantajul că pot colecta sume foarte mici, fără limite 
de depunere. 

Fondurile mutuale au rolul să concentreze economiile populaţiei şi să le 
transforme în capital investit cu inteligenţă şi profesionalism, în valori mobiliare. 

Datorită absenţei, încă de la apariţia acestor fonduri, a unei metodologii 
unitare de calcul a valorii activelor nete a fost posibilă supraevaluarea titlurilor 

                                                           
1
 Ordonanţa Guvernului nr. 24/25 august 1993 privind reglementarea constituirii şi 
funcţionării fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de investiţii, ca instituţii 
de intermediere financiară, aprobată prin Legea nr. 83/1994. 



 

 

563 

de participare la fondurile de investiţii. Disfuncţionalităţile au fost scoase la 
iveală o dată cu apariţia Instrucţiunilor nr. 6 ale CNVM din data de 28 martie 
1996, cu privire la noua metodologie de calcul a activelor nete, care a dus 
imediat la scăderea valorii titlurilor de participare la majoritatea fondurilor. Noua 
formulă lua în calcul, pe baza unui algoritm unitar, doar veniturile efectiv 
realizate, nu şi pe cele viitoare. 

 
Tabelul 10 - Evoluţia valorii activelor nete ale fondurilor mutuale în 

perioada 1995-1998 

- miliarde lei - 
Perioada Denumirea fondului  

Total FMOA FRI CF ARDAF FNI FMT FDIO FDIA ALPHA FC
E 

FC 

1995 422,9 174,5 17,4 56,9 1,1 - 0,6 0,4 - - - 673,8 

1996 264,4 7,7 5,3 15,4 47,2 5,4 2,4 2,5 - 4,7 - 363,0 

1997 163,0 20,2 4,0 17,8 118,9 5,6 3,3 1,1 ... 17,0  350,9 

31.10.'98 163,0 ... 2,0 14,2 665,6 4,4 3,2 1,1 119,8 18,1 20,4 1011,8 

FMOA - Fondul Mutual al Oamenilor de Afaceri; FRI - Fondul Român de Investiţii; CF - 
Credit Fond; ARDAF - Fondul Mutual ARDAF; FNI - Fondul Naţional de Investiţii; FMT - 
Fondul Mutual “Transilvania”; FDIO - Fondul Deschis de Investiţii “Octogon”; FDIA - Fondul 
Deschis de Investiţii “Armonia”; ALPHA- Fondul Deschis de Investiţii; FCE - Fondul de 
Comerţ Exterior; FC - Fortuna Classic 
Sursa: BNR Raport anual 1996, 1997; Adevărul Economic nr. 1-2 din 1-15 ianuarie 1998 şi 

nr. 48/25 noiembrie-1 decembrie 1998; Curentul economic din 25 noiembrie; Bursa, 
Anul financiar 1997, p. 40-41. 

 
 
Dacă la finele anului 1995, valoarea activelor nete cumulate pentru toate 

fondurile de investiţii reprezenta 674 miliarde lei, iar la data de 18 martie 1996 
a atins circa 750 miliarde lei, la sfârşitul anului, valoarea acestor active au 
scăzut la 363 miliarde lei. 

Reducerea valorii titlurilor de participare, şi implicit, a activelor nete a 
generat o puternică presiune de retragere a participanţilor, având criza 
fondurilor de investiţii, ceea ce a făcut ca o parte importantă a activelor acestor 
fonduri să fie reorientată către depozite bancare şi titluri de stat. 

Prăbuşirea în 1996 a celui mai mare fond mutual FMOA, şi ca urmare, 
cererile de retragere au dus la depăşirea pragului de lichiditate a societăţii de 
administrare a fondului - SAFI-INVEST. Faptul că, după mai mult de doi ani, nu 
au fost finalizate procesele intentate în justiţie de investitorii păgubiţi împotriva 
administratorilor şi autorităţilor, afectează încă încrederea publicului investitor 
în aceste instituţii importante ale pieţei de capital. În anul 1997 fondurile 
mutuale au continuat să resimtă efectele crizei din anul precedent şi nu au 
beneficiat de un spor de încredere din partea micilor investitori individuali, ceea 
ce a făcut ca o parte importantă a acestor fonduri să fie reprezentată de 
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depozitele bancare. În acest an, fondurile mutuale nu au mai figurat printre 
vedetele plasamentelor financiare. 

În anul 1998 s-au înregistrat evoluţii pozitive, depăşindu-se valoarea de 
1000 miliarde lei. Astfel, la 31 octombrie, comparativ cu 1 ianuarie, numărul 
investitorilor crescuse cu 33,9%, numărul titlurilor în circulaţie cu 67%, valoarea 
activului net de peste 4 ori. 

Datele privind valoarea activelor nete arăta că în 1998 faţă de 1995 s-au 
înregistrat la unele fonduri mutuale creşteri (FMI, FDIO) la altele scăderi 
masive (FMOA, FRI, CF, ARDAF). Pe ansamblu, se observă o creştere în 
preţuri curente, dar dacă luăm în considerare indicele inflaţiei, valoarea 
activelor nete actuale este mult sub nivelul atins în 1995. 

Fondurile mutuale au supravieţuit timorate de neîncrederea populaţiei 
doi ani după dezastrul din primăvara lui 1996. 

De la începutul anului 1998, valoarea activului net al Credit Fond s-a 
redus cu 49,4% datorită răscumpărării a peste 18% din unităţile de investiţii 
aflate în circulaţie şi costurilor ocazionate de restructurarea portofoliului 

fondului1. 

Pentru mulţi, depozitele bancare sunt considerate mai sigure, în ciuda 
unor dobânzi modeste. Totuşi, rana pare a se fi închis, cel puţin asta 
sugerează creşterea - mică, dar constantă a numărului investitorilor în titlurile 
de participare ale fondurilor de investiţii. Cu toate acestea, valoarea însumată a 
activului net al fondurilor deschise de investiţii, membre ale UNOPC (Uniunea 
Naţională a Organizaţiilor de Plasament Colectiv) abia atingea la 31 octombrie 
1998, 3% din totalul economiilor populaţiei plasate în bănci2.  

 

Societăţile de investiţii financiare (SIF)3 constituie principalii actori a 

pieţei de capital, prin vânzarea pachetelor de active pe care le deţin în 
portofoliu. 

SIF funcţionează ca societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990, 
având următorul obiect de activitate: 

a) administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru 
care s-au emis acţiuni proprii, corespunzător certificatelor de proprietate şi 
cupoanelor nominative de privatizare subscrise de cetăţeni, în conformitate cu 
prevederile art. 4, aliniatul 6 din Legea nr. 55/1995; 

                                                           
1
 Restructurarea Credit Fond a avut ca efect diminuarea activului net cu 49,37%, 
Bursa nr. 219/9 decembrie 1998. 

2
 Fondurile de investiţii au pornit la vânătoare de lei, Capitalul nr. 50-51/17 decem-
brie 1998. 

3
 Legea nr. 133 din 28 octombrie 1996 privind transformarea Fondurilor Proprietăţii 
Private în societăţi de investiţii financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 
1 noiembrie 1996. 
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b) gestionarea portofoliului de acţiuni şi efectuarea de investiţii financiare 
în vederea creşterii valorii propriilor acţiuni, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare. 

SIF emite acţiuni nominative, în limita capitalului social iniţial, determinat 
conform art. 3 şi le distribuie cetăţenilor care au optat pentru schimbul titlurilor 
de privatizare la FPP. 

Acţiunile emise se distribuie cetăţenilor de către societatea de investiţii 
financiare şi nu pot fi răscumpărate de aceasta: ele sunt liber transmisibile prin 
cesiune şi negociabile pe piaţa valorilor mobiliare, în condiţiile legii. 

SIF încredinţează pentru păstrare, pe baze contractuale, valorile 
mobiliare corespunzătoare participaţiilor sale, unei societăţi de depozitare care 
este autorizată de CNVM, în vederea efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 
42 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1993, aprobată prin Legea nr. 83/1994. 

 
Fondul cu capital de risc1 este un organism de plasament colectiv în 

valori mobiliare, constituit ca un fond de investiţii închis sau ca o societate de 
investiţii prin mobilizarea resurselor financiare de la persoane fizice sau 
juridice, de drept privat, române ori străine. 

Constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc sunt regle-
mentate de dispoziţiile Ordonanţei nr. 20/1998 şi de prevederile Regula-
mentului nr. 5/1998 al CNVM. Trebuie precizat că un fond inchis de investiţii 
este o societate civilă care emite acţiuni prin ofertă publică, dar cu termen 
limitat, după care oferta se închide, iar titlurile fondului sunt cotate pe piaţa de 
valori mobiliare. 

Fondul cu capital de risc poate fi constituit prin subscrierea şi vărsarea 
unui capital de minimum 500 de milioane lei, de către cel puţin cinci persoane 
care solicită CNVM avizul consultativ de constituire. Promotorii fondului, 
constituiţi în primul Consiliu de încredere, încheie un contract cu o societate de 
administrare a investiţiilor. Reprezentantul acesteia trebuie să solicite CNVM 
avizul consultativ printr-o cerere la care se anexează următoarele documente: 

 contractul de societate civilă; 

 dovada vărsării aporturilor pentru: constituirea capitalului minim, 
eliberată de societatea de depozitare; 

 reglementările interne ale fondului; 

 contractul de administrare, încheiat între fondul cu capital de risc şi 
societatea de administrare a investiţiilor; 

 contractul dintre societatea de administrare şi cea de depozitare; 

 certificatele de cazier judiciar şi curriculum vitae ale promotorilor 
fondului; 

                                                           
 1
 Ordonanţa nr. 20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de 
risc, publicată în Monitorul Oficial nr. 41 din 30 ianuarie 1998. Regulamentul nr. 
5/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc. 
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 dovada de achitare a taxei de obţinere a avizului consultativ; 

 memorandumul privind politica de investiţii a fondului; 
După obţinerea avizului consultativ de la CNVM, timp de 12 luni pot fi 

subscrise certificatele de investitor. La finele perioadei, numărul investitorilor 
trebuie să fie de minimum 50, pentru ca societatea de administrare să poată 
solicita CNVM autorizaţia definitivă de funcţionare a fondului. 

Fondurile cu capital de risc pot efectua plasamentul resurselor financiare 
în una din următoarele forme: 

a) în mod direct, prin participarea la constituirea de societăţi comerciale 
cu capital privat sau prin majorarea capitalului social al acestor societăţi, pe 
bază de contract încheiat între părţi, conform unui plan de afaceri; 

b) prin dobândirea de acţiuni sau obligaţiuni convertibile în acţiuni la 
bursa de valori sau pe altă piaţă organizată, în regimul Legii nr. 52/1994. 

Fondurile cu capital de risc pot asigura: 
a) consultanţă şi asistenţă managerială societăţilor cu capital privat, în 

vederea dezvoltării, reorganizării sau a restructurării acestora, precum şi a 
extinderii activităţii lor sau a iniţierii de noi afaceri; 

b) participarea la managementul societăţilor comerciale la care deţin 
acţiuni sau părţi sociale. 

Fondurile cu capital de risc oferă sumele necesare în schimbul unei părţi 
a capitalului social al firmei finanţate, de regulă nelistată pe o piaţă de capital. 

Capitalul de risc este adecvat mai mult firmelor mici şi mijlocii, proiectelor 
pe termen mediu, implicând un parteneriat pe o perioadă de 3-5 ani cu firma 
finanţată şi un risc mai mic pentru antreprenori. 

Societatea de investiţii colective în valori mobiliare se constituie sub 
formă de societăţi pe acţiuni, cu minimum 50 de acţionari, cu autorizarea 
CNVM. 

Obiectul de activitate a societăţilor de investiţii îl constituie mobilizarea 
resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice, plasarea lor în 
valori mobiliare. 

Capitalul societăţilor de investiţii este format dintr-un singur fel de acţiuni 
emise exclusiv în formă nominativă şi achitate integral în formă bănească, la 
momentul respectivei subscripţii. 

Societăţile de investiţii trebuie să solicite în mod obligatoriu înscrierea 
pentru cotare la bursă a acţiunilor lor. 

Societatea de administrare a investiţiilor1 este înfiinţată ca o societate 

pe acţiuni, care emite un singur fel de acţiuni nominative. Capitalul minim 
subscris şi vărsat la înfiinţarea societăţii trebuie să fie de cel puţin 200 milioane 
lei. 

                                                           
1
 Totul despre fondurile mutuale, Adevărul Economic nr. 46/11-17 noiembrie şi nr. 
47/8-24 noiembrie 1998. 
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Societatea de administrare are ca obiect de activitate exclusiv 
administrarea fondurilor deschise de investiţii sau a societăţilor de investiţii, în 
baza unui contract de administrare. Ea este o entitate separată, responsabilă 
pentru operaţiunile zilnice ale fondului sau a societăţii de investiţii. 

O societate de administrare poate administra activele mai multor fonduri 
sau societăţi de investiţii, cu condiţia ca: 

 obiectivele investiţionale ale acestora să fie clar diferenţiate; 

 activele, operaţiunile şi înregistrările privind fiecare fond sau socie-
tăţile de investiţii aflate în administrare să fie strict delimitate între ele; 

 societatea de administrare să se abţină de la efectuarea oricărei 
tranzacţii cu şi între fondurile de investiţii individuale aflate în 
administrarea sa. 

Societatea de administrare va elabora, prezenta, publica şi distribui 
fiecărui acţionar sau deţinător de titluri de participare următoarele rapoarte: 

 un raport anual, inclusiv situaţiile financiare certificate de cenzori, 
raportul integral al cenzorilor la raportul anual, situaţii detaliate privind 
investiţiile, precum şi modificările situaţiei titlurilor de participare sau 
ale acţiunilor, în cursul perioadei de raportare; 

 un raport semestrial şi un raport trimestrial, însoţite de situaţii 
financiare. 

Societatea de administrare trebuie să încheie un contract cu una din 
societăţile de depozitare autorizate. 

Societatea de depozitare se înfiinţează ca societate pe acţiuni şi 
trebuie să facă dovada că dispune de suficiente resurse financiare şi de o 
structură de conducere adecvată, precum şi de capacităţile profesionale 
necesare pentru desfăşurarea eficientă a activităţii ei. 

Obiectul activităţii societăţii de depozitare constă în: 

 păstrarea în siguranţă a tuturor activelor respectivelor fonduri şi 
societăţi de investiţii; 

 decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare în contul acestora, în 
conformitate cu instrucţiunile primite de la societatea de administrare; 

 calcularea şi publicarea valorii activelor nete ale acestora; 

 primirea fondurilor pentru subscrierea de titluri de participare ale 
fondurilor de investiţii şi acţiuni ale societăţilor de investiţii, precum şi 
prelucrarea şi emisiunile respectivelor valori mobiliare; 

 întocmirea documentelor de transfer pentru acţiuni ale societăţilor de 
investiţii; 

 stabilirea şi plata beneficiilor cuvenite care trebuie distribuite deţină-
torilor de titluri de participare ale unui fond sau de acţiuni ale unei 
societăţi de investiţii; 
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 soluţionarea cererilor de răscumpărare pentru titlurile de participare 
ale fondurilor de investiţii şi efectuarea plăţilor corespunzătoare către 
deţinători. 

Societatea de depozitare trebuie să încheie un contract cu fondurile şi 
societăţile de investiţii pe care le deserveşte. 

Aceasta îşi poate exercita funcţiile sale pentru orice număr de fonduri şi 
societăţi de investiţii, cu condiţia ca activele şi operaţiile efectuate pentru 
fiecare din acestea să fie separate între ele, precum şi delimitate de cele ale 
societăţii de depozitare. 

Societatea de depozitare este răspunzătoare faţă de societatea de 
administrare şi de deţinătorii de titluri de participare pentru orice pierderi de 
valori materiale sau pagube suferite, dacă acestea au fost cauzate sau apariţia 
lor a fost facilitată de omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a funcţiilor 
ce i-au fost încredinţate. 

 
Institutul Român de Valori Mobiliare (IRVM) a fost constituit în 

septembrie 1996 ca asociaţie profesională cu caracter nonprofit la iniţiativa 
unui grup de specialişti din cadrul CNVM, SVM, Fondurilor de Investiţii, 
Societăţilor de Administrare, în scopul favorizării dezvoltării pieţei de capital 
prin formarea, pregătirea şi perfecţionarea de specialişti în domeniu şi abilitării 
profesioniştilor din activităţile specifice pieţei de capital1. 

Obiectul de activitate a IRVM se concretizează în: 

 organizarea de cursuri şi seminarii de iniţiere, de formare şi 
specializare profesională pe durată scurtă şi medie, pe teme specifice 
pieţei de capital; 

 servicii de consultanţă de specialitate destinate persoanelor fizice şi 
juridice interesate; 

 activităţi de studiu, cercetare şi elaborare de proiecte, planuri de 
afaceri, studii de prognoză, evaluare; 

 editarea de materiale documentare de specialitate etc. 
Institutul organizează seminarii cu manageri ai societăţilor comerciale 

emitente de valori mobiliare.  

                                                           
1
 Consultanţă pentru piaţa de capital, Tribuna Economică nr. 25/1997. 



3. INSTRUMENTE ŞI MECANISME 
ALE PIEŢEI DE CAPITAL 

 
Mecanismul pieţei de capital constă în modalitatea specifică de realizare 

a raporturilor, a legăturilor sau corelaţiilor dintre investitori şi cumpărători, dintre 
piaţa primară şi cea secundară, în vederea satisfacerii nevoilor de capital. 
Mecanismul pune în evidenţă modul în care are loc reglarea realizării cererii şi 
ofertei de capital. El este alcătuit din ansamblul metodologiilor, instrumentelor, 
pârghiilor şi mijloacelor de susţinere a activităţilor prin care se echilibrează 
cererea şi oferta de capital şi raţionalitatea alocării capitalului pe produse, 
întreprinderi, subramuri şi ramuri ale economiei. 

Conform cerinţelor gestiunii financiare, fiecare întreprindere este nevoită 
nu numai să-şi acopere toate cheltuielile din venituri, ci să obţină şi un anumit 
profit net, cât mai mare posibil, pe seama căruia să-şi asigure autofinanţarea 
propriei dezvoltări, îndeplinirea funcţiei sociale, cointeresarea salariaţilor şi să 
participe la formarea fondurilor centralizate ale statului destinate finanţării 
nevoilor generale ale societăţii. 

Piaţa de capital este o piaţă specifică, în care obiectul tranzacţiilor îl 
reprezintă capitalul. 

Instrumentele prin care se vehiculează capitalul sunt valorile mobiliare 
care pot fi transferate de la un partener la altul. 

Valorile mobiliare sunt acele instrumente negociabile emise în forme 
materiale sau evidenţiate prin înscrieri în cont, care conferă deţinătorilor lor 
drepturi patrimoniale asupra emitenţilor, conform legii, în condiţiile specifice de 
emisiune a acestora. Valori mobiliare pot fi acţiunile, titlurile de stat, 
obligaţiunile, precum şi instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de 
credit încadrate de CNVM în această categorie. 

Acţiunea este un titlu de proprietate, un înscris financiar prin care se 
dovedeşte participarea deţinătorului la capitalul social al societăţii comerciale 
pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni. Acţiunea reprezintă o fracţiune egală şi 
indivizibilă din capitalul social al unei societăţi, care îi conferă deţinătorului ei 
drepturi sociale, dar presupune şi asumarea de riscuri. Deţinătorul acţiunii este 
îndreptăţit să primească anual o cotă corespunzătoare din profitul net, numită 
dividend şi să o poată vinde pe piaţa de capital. 

Întrucât piaţa de capital se referă la achiziţiile şi vânzările de titluri de 
valori mobiliare cu o scadenţă mai mare de un an, piaţa acţiunilor este 
considerată prima şi cea mai dezvoltată componentă a acestei pieţe. Acţiunile 
nu au precizată o scadenţă şi sunt valabile cât există societatea pe acţiuni. 
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O a doua componentă a pieţei de capital o formează piaţa titlurilor de 
stat şi obligaţiunilor administraţiei publice centrale şi locale şi piaţa 
obligaţiunilor corporaţiilor. 

Titlurile de stat sunt înscrisuri ale datoriei publice şi se prezintă sub 
formă de bonuri, certificate de trezorerie şi alte instrumente cu scadenţă de 
până la un an. 

Cumpărarea de titluri de stat, atât de pe piaţa primară, cât şi de pe piaţa 
secundară, constituie o investiţie de portofoliu1. 

Titlurile de stat reprezintă investiţia cea mai sigură şi, de obicei, fondurile 
străine de investiţii se orientează spre acest tip de valori mobiliare. România nu 
are încă o piaţă corespunzătoare a titlurilor de stat, fapt care o face neatractivă 
pentru investiţiile străine de portofoliu. 

Obligaţiunea este un titlu de credit care atestă angajarea unui împrumut 
pe termen lung cu scadenţă de peste un an, emitentul angajându-se să-l 
ramburseze într-un timp determinat şi să asigure pe toată durata o dobândă 
anuală certă, indiferent de situaţia economico-financiară a emitentului. 

Un mare inamic al emisiunii de obligaţiuni îl constituie inflaţia. Câtă 
vreme aceasta este mare, emisiunea de obligaţiuni este riscantă. 

Emitentul este obligat să plătească deţinătorului la un termen specificat - 
numit scadenţă - suma înscrisă pe obligaţiune - valorile nominale ale acesteia - 
şi, periodic, de regulă anual până la termenul de scadenţă, o anumită dobândă 
fixă - cuponul obligaţiunii. 

Garantând un venit anual ferm, obligaţiunile sunt numite şi titluri de valori 
cu venit fix. 

Principalul emitent de obligaţiuni este statul - administraţia centrală şi 
locală - pentru a-şi acoperi deficitele bugetare. 

Pot emite obligaţiuni băncile şi societăţile comerciale mari publice şi 
private. 

În procesul tranziţiei, piaţa de capital are ca scop stimularea, prin 
mijloacele prevăzute de lege, a eficacităţii pieţelor bursiere şi extrabursiere şi 
încurajarea participării cetăţenilor la procesul de economisire a resurselor 
băneşti, în scopul investirii ulterioare a acestora în valori mobiliare aducătoare 
de venituri fixe sau variabile. 

Persoanele fizice şi juridice care dispun de fonduri şi doresc să obţină un 
câştig mai mare decât cel oferit de bancă sub formă de dobândă şi să-şi 
manifeste, în acelaşi timp, spiritul de iniţiativă, achiziţionează de pe piaţa de 
capital valori mobiliare emise în general de către întreprinderile productive. 
Astfel, acestea dobândesc pentru o perioadă îndelungată un suport bănesc 
pentru modernizare şi dezvoltare. 

                                                           
 1
 Ordonanţa Guvernului nr. 131/31 august 1998 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate 
prin cumpărarea de titluri de stat. 
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Achiziţia de valori mobiliare are pentru posesorul lor semnificaţia unui 
plasament productiv al lichidităţilor sale băneşti, a unei investiţii cu ajutorul 
căreia se asigură finanţarea construirii de noi capacităţi productive, retehnolo-
gizării celor existente. De aceea, participarea la procesul de economisire şi de 
investiţii - privat sau public - este un domeniu de maximum interes al fiecăruia. 

Din Programul de privatizare în masă au rezultat circa 16 milioane de 
acţionari pentru care piaţa extrabursieră face posibilă libera circulaţie a acestor 
acţiuni. Necotarea acestora pe o piaţă organizată lipseşte acţionariatul de 
dreptul său de a dispune de proprietatea sa, acesta neputând să-şi tranzac-
ţioneze propriile acţiuni la preţul pieţei. 

Acţiunile şi alte instrumente pot avea mai multe valori, dintre care 
principalele sunt valoarea nominală şi valoarea de piaţă. 

Valoarea nominală reprezintă valoarea contabilă a unei acţiuni emise de 
către o societate. Valoarea contabilă este egală cu valoarea iniţială a acţiunii, 
care rămâne constantă. Valoarea nominală este, în general, diferită de 
valoarea de piaţă a acţiunii. 

Valoarea de piaţă reprezintă valoarea unei acţiuni tranzacţionate pe o 
piaţă de capital organizată, autorizată, valoare exprimată de un preţ negociat 
de vânzător şi cumpărător. Valoarea de piaţă poate fi mai mare sau mai mică 
decât valoarea nominală a acţiunilor respective. 

O deosebită importanţă au şi valorile acţiunilor bazate pe rezultatele 
financiare ale întreprinderii şi pe randament. 

Valoarea financiară exprimă echivalentul corespunzător capitalizării 
dividendului anual pe acţiune la o rată medie a dobânzii pe piaţă. 

Valoarea de randament este valoarea corespunzătoare profitului net pe 
o acţiune care se poate capitaliza în cursul unui exerciţiu financiar la rata 
medie a dobânzii pe piaţă. 

Potrivit actelor normative în vigoare1, vânzarea de acţiuni sau de active 

se face la preţul de piaţă, pe baza raportului dintre cerere şi ofertă, indiferent 
de metoda de privatizare utilizată. Preţul de piaţă se referă la preţul de 
achiziţie, care poate fi mai mic, egal sau mai mare decât preţul de ofertă la 
vânzare, în conformitate cu regulile pieţei. În cazul metodelor de privatizare 
pentru care FPS stabileşte în dosarul de privatizare o grilă de punctaj, preţul de 
piaţă se referă la oferta care a întrunit cel mai mare punctaj şi care va coincide 
cu valoarea totală a contractului.  

Problema fundamentală a tranzacţiilor pe piaţa de capital o constituie 
formarea preţului valorilor-mobiliare şi transformarea acestora în bani şi a 

                                                           
1
 Hotărârea Guvernului nr. 55/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea de active, precum şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietăţii de Stat, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 66 din 12 februarie 1998. 
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banilor în valori mobiliare, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă în 
momentul respectiv. 

 

Preţul pieţei este un element dinamic cu fluctuanţă mare, greu de 
previzionat, rezultat clar al raportului dintre cerere şi ofertă. 

Cererea şi oferta pentru un anumit titlu de valoare variază continuu în 
funcţie de o mulţime de factori economici şi social politici: nivelul actual şi 
previzibil al dividendelor şi cuantumul impozitului pe dividende; rata actuală şi 
viitoare a profitului societăţii; nivelul general al dobânzilor oferite de băncile 
comerciale, gradul de risc al pieţei respective, nivelul veniturilor personale 
realizate de diferite categorii de populaţie, valoarea netă a patrimoniului 
societăţii; climatul economic şi social politic intern şi internaţional etc. 

Preţurile acţiunilor scad dacă sunt mai multe acţiuni la vânzare decât 
cererea de cumpărare şi cresc dacă sunt mai puţine acţiunile oferite la vânzare 
decât cererea de cumpărare. 

Creşterea preţurilor acţiunilor depinde de ridicarea performanţelor 
economice ale fiecărei societăţi, de ameliorarea condiţiilor macroeconomice, 
de accesul la informaţii economice şi de percepţiile investitorilor asupra pieţei. 

Singura alternativă pentru facilitarea apariţiei unui preţ de piaţă cât mai 
stabil şi favorabil vânzării este dezvoltarea pieţei de capital, sub aspectul 
atragerii de cât mai mult capital, pentru ca descoperirea preţului să aibă loc în 
condiţii cel puţin de echilibru, dacă nu în exces de cerere, şi pentru că piaţa să 
fie capabilă să absoarbă cât mai multe acţiuni, în timp cât mai scurt. 

Pe măsură ce piaţa de capital îşi dezvoltă instituţiile şi mecanismele, 
valorile mobiliare vor intra efectiv în mecanismele obiective ale pieţei. 

Mecanismul de funcţionare a pieţei de valori mobiliare constă, în esenţă, 
în: 

 emisiunea de valori mobiliare şi evidenţa lor; 

 autorizarea ofertei publice de valori mobiliare; 

 stabilirea regulilor de conduită a participanţilor pe piaţa de capital; 

 organizarea şi funcţionarea instituţiilor pieţei de capital; 

 efectuarea operaţiunilor de tranzacţionare a valorilor mobiliare pe 
piaţa primară şi secundară de capital; 

 transferul efectiv, prin intermediul instituţiilor pieţei de capital, al 
valorilor mobiliare în bani şi, respectiv, în investiţii şi a acestora în 
valori mobiliare. 

Piaţa de capital poate funcţiona în bune condiţii numai dacă este instau-
rată o anumită ordine şi disciplină între toţi participanţii. Astfel, sunt riguros 
stabilite condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca titlurile unui emitent să aibă 
acces pe piaţa bursieră şi extrabursieră, regulile la care se supun operatorii, 
genurile de operaţii realizate şi mecanismul regularizării acestora. 

Piaţa de tranzacţionare a valorilor mobiliare românească se desfăşoară 
pe două paliere: primară şi secundară. 
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Tranzacţionarea valorilor mobiliare se realizează de către următoarele 
instituţii principale: 

- Bursa de Valori Bucureşti; 
- Sistemul de tranzacţionare Rasdaq; 
- Registrul Român al Acţionarilor; 
- Societatea Naţională de Compensare, Decontare şi Depozitare. 
 
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este o instituţie cu personalitate juridică, 

care asigură servicii publicului prin activitatea intermediarilor autorizaţi, siste-
me, mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuarea continuă, ordonată, 
transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Bursa constituie o 
piaţă oficială şi organizată pentru negocierea valorilor mobiliare admise la 
cotare, oferind cumpărătorilor şi vânzătorilor, garanţie morală şi securitate 
financiară, prin măsurarea continuă a lichidităţii respectivelor valori mobiliare. 

Bursa este o instituţie care îşi asigură veniturile din taxe, comisioane, 
contribuţii ale societăţilor care sunt cotate şi al altor participanţi la procesul de 
tranzacţionare.  

BVB este o îmbinare între o instituţie publică şi una privată; prin funcţia 
publică ea îşi asumă răspunderile respectării prevederilor legale şi 
reglementărilor proprii, iar prin funcţia privată se realizează autofinanţarea1. 

Bursa asigură manifestarea liberă a raportului dintre cererea şi oferta de valori 
mobiliare. 

Scopul principal al BVB, ca şi a altor pieţe de valori mobiliare, este să 
asigure locul unde cumpărătorii şi vânzătorii de valori mobiliare se pot întâlni 
după un program prestabilit, precum şi condiţiile de negociere între ei a 
preţurilor acestora, pe baza cererii şi ofertei. 

BVB este menită să ofere acel cadru propice pentru tranzacţionarea 
acţiunilor societăţilor comerciale care îndeplinesc cerinţele pentru a fi 
tranzacţionate şi cotate la bursă. Ea este o instituţie care asigură tranzacţio-
narea valorilor mobiliare în condiţii de eficienţă, transparenţă şi într-un regim 
ordonat. Accesul la bursă se face prin intermediul SVM, singurele instituţii 
abilitate în acest scop prin reglementări specifice, de către CNVM. 

Prin intermediul bursei se asigură cerinţele pieţei concurenţiale: libera 
intrare pe piaţă şi înalta mobilitate a capitalului. Bursa asigură transferarea 
operativă a capitalurilor individuale dintr-o întreprindere în alta sau chiar pe 
plan internaţional. Ea favorizează procesul de concentrare a puterii economice, 
preluarea controlului asupra unor societăţi pe acţiuni, asigurându-se pachetul 
acţiunilor de control. 

Bursa impune numeroase condiţii restrictive, pe care numai societăţile 
emitente solide, societăţi mari, le pot îndeplini. 

                                                           
1
 Stere Farmache - Bursa de Valori, Adevărul Economic nr. 26/24-30 iunie 1995.  



 

 

 

574 

Crearea şi funcţionarea eficientă a unei burse de valori presupune 
îndeplinirea unor condiţii minime, cum ar fi: 

 existenţa de societăţi pe acţiuni care să emită titluri pentru procurarea 
de fonduri financiare şi aflarea acestora în circulaţie într-o proporţie 
cât mai mare; 

 un număr mare de titluri - negociate încât să justifice specializarea 
unor persoane fizice sau juridice ca intermediari; 

 reglementarea strictă a tranzacţiilor, atât în ce priveşte numărul par-
ticipanţilor şi a codului lor de conduită, cât şi precizarea modului de 
realizare a şedinţelor şi de negociere a preţurilor valorilor mobiliare. 

Companiile cotate sunt împărţite în două categorii. 
Categoria I care în mod normal cuprinde cele mai stabile şi lichide zece 

societăţi. Sunt admise cele mai reprezentative societăţi comerciale ale 
economiei româneşti. 

Datele cerute pentru societăţile comerciale cotate la categoria I sunt: 
1. informaţii despre emitent şi despre activitatea acestuia; 
2. structura acţionariatului şi participarea la capitalul social; 
3. membrii conducerii; 
4. perspectivele de dezvoltare a activităţii emitentului; 
5. evenimente importante în activitatea societăţii; 
6. rezultatele economico-financiare pe ultimii trei ani; 
7. motivarea cererii de cotare la Bursă; 
8. indicatorii economico - financiari. 
Cerinţele pentru înscrierea societăţilor comerciale la cota bursei în 

categoria a II-a (de bază) sunt: 

 înregistrarea la Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare organizat de 
CNVM; 

 valorile mobiliare înscrise la cotă trebuie să fie liber transferabile;  

 înscrierea valorilor mobiliare la cota bursei se face pentru: valori 
mobiliare evidenţiate prin înscrierea în cont; valori imobiliare emise în 
forma fizică şi imobilizate conform prevederilor bursei. Emitentul 
trebuie să încheie contractul de registru cu bursa, care acţionează ca 
agent de depozitare, de înregistrare şi de transfer; 

 furnizarea de servicii adecvate către deţinătorii de valori mobiliare;  

 furnizarea de informaţii de către emitent trebuie să asigure publicului 
investitor accesul echitabil la datele necesare luării deciziei de a 
investi; 

 plata comisioanelor de înscriere la cota bursei, în conformitate cu 
procedurile acesteia; 

 numirea de către emitent a unei persoane care să menţină legătura 
permanentă cu bursa; 
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 datele furnizate de către emitent trebuie să fie certificate de către 
instituţii specializate. 

Pentru înscrierea în categoria I emitentul trebuie să îndeplinească, pe 
lângă cerinţele acestei categorii şi pe cele prevăzute în categoria a II-a1: 

 emitentul trebuie să-şi fi desfăşurat activitatea în ultimii trei ani; 

 emitentul trebuie să fi obţinut profit net în ultimii doi ani de activitate; 

 furnizarea de date pe baza cărora, bursa să poată aprecia compe-
tenţa profesională şi integritatea morală a personalului de conducere 
al emitentului, precum şi date legate de activitatea economico-
financiară a acestuia; 

 cel puţin 15% (minim 75000 de acţiuni) din numărul acţiunilor emise şi 
aflate în circulaţie trebuie să fie deţinute de cel puţin 600 acţionari, 
excluzând persoanele implicate şi angajate emitentului; fiecare dintre 
aceşti acţionari trebuie să deţină un număr de acţiuni a căror valoare 
totală minimă să fie de 300000 lei; 

 cel puţin 30% din numărul acţiunilor emise şi aflate în circulaţie 
trebuie să fie deţinute de cel puţin 1000 de persoane, excluzând 
persoanele implicate şi angajaţii emitentului. 

Deşi piaţa de capital nu se rezumă la BVB, evoluţia tranzacţiilor bursiere 
se cere urmărită cu cel mai mare interes, atât de către investitori, cât şi de 
către societăţile emitente. De aceea, bursa de valori este apreciată, în general, 
drept barometru al economiei. Această apreciere se întemeiază pe faptul că la 
bursele de valori nu pot fi negociate decât valorile mobiliare admise la cotare, 
iar admiterea este condiţionată de posibilitatea menţinerii unei pieţe ordonate 
pentru respectivele valori. 

BVB s-a deschis în luna iunie 1995 şi a început să opereze din luna 
noiembrie a aceluiaşi an. Ea utilizează pentru efectuarea tranzacţiilor bursiere 
un program asistat de calculator (Sistemul de Tranzacţionare şi Execuţie 
Automată - STEA), care oferă posibilitatea ca întreaga gamă de operaţiuni 
specifice activităţii de tranzacţionare să fie realizată în regim computerizat: 
introducerea, modificarea, anularea de ordine de bursă, executarea 
tranzacţiilor, accesul la informaţii privind tranzacţiile şi decontarea tranzacţiilor. 
Aceasta este o practică internaţională care asigură o rapiditate şi o eficienţă 
mult mai mari a tranzacţiilor, costuri reduse şi, de multe ori, un sistem mult mai 
sigur, evitând anumite fraude sau manipulări 

Primele tranzacţii la BVB a avut loc la data de 20 noiembrie 1995, când 
24 de societăţi de valori mobiliare au negociat acţiuni emise de un număr de 6 
societăţi comerciale. La sfârşitul anului 1996 s-a ajuns la 17 societăţi 
comerciale şi 42 de SVM. 

                                                           
1
 Au crescut exigenţele pentru înscrierea la categoria I, Adevărul Economic nr. 
10/7-13 martie 1997. 
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Programul şedinţelor de tranzacţionare a evoluat în funcţie de volumul 
tranzacţiilor: iniţial o şedinţă pe săptămână, apoi - începând cu 18 martie 1996 
- de două ori pe săptămână. Din 25 februarie 1997 s-au putut desfăşura trei 
şedinţe de tranzacţionare pe săptămână, iar începând cu data de 5 mai 1997 
s-a trecut la cinci şedinţe pe săptămână.  

Abia în anul 1997 FPS a început derularea ofertei publice de vânzare a 
acţiunilor din portofoliul prin BVB. 

În anul 1997, numărul societăţilor listate la BVB a crescut de peste 4 ori 
de la 17 societăţi cotate în luna ianuarie, la 76 societăţi la sfârşitul anului. 
Succesul bursei s-a datorat, într-o mare măsură, intrării pe piaţă a investitorilor 
străini. 

Merită remarcat că din numărul total de firme cotate la bursă în 1997, 
88% au fost companii de stat şi numai 12% companii private. 

BVB s-a dovedit viabilă ca instituţie, prin mecanismele sale de funcţio-
nare. 

Evoluţia valorii tranzacţiilor şi capitalizării BVB este prezintată în tabelul 11. 
 

Tabelul 11 - Dinamica principalilor indicatori ai BVB în anul 1997 

Pe-
rioa-
da 

Nr. socie-
tăţi cotate 
(sf. peri-

oadă) 

Nr. acţiuni 
tranzac-
ţionate 

(mii buc.) 

Număr 
tranzac-

ţii 

Valoarea 
tranz-

acţiilor 
(miliarde 

lei) 

Valoarea 
medie a 

unei 
tranzacţii

1)
 

(mii lei/) 

Mărimea me-
die a tranza-

cţiei 
(nr. acţiuni/ 
tranzacţie) 

Capitali-
zarea pie-

ţei
2)

 
(miliarde 

lei) 

1997 
ian. 

17 237 1903 2,0 1033,4 125 317 

feb. 23 6547 11631 18,0 1543,8 563 703 

mar. 25 19647 30779 26,6 864,5 638 710 

apr. 33 46573 53749 85,7 1593,6 866 2360 

mai 37 46726 92654 152,0 1640,6 504 2409 

iun. 44 96778 90026 336,5 3737,3 1075 4342 

iul. 51 74552 56308 350,8 6230,5 1324 5019 

aug. 58 51996 56931 224,8 3947,8 913 5565 

sep. 63 59720 56599 200,6 3543,6 1055 5379 

oct. 71 75961 75647 235,0 3106,4 1004 6022 

nov. 75 50757 48306 164,0 3395,9 1051 4549 

dec. 76 49309 32797 120,5 3673,9 1503 5056 

Sursa: BNR, Raport anual 1997, p. 33. 
1)

 Valoare tranzacţii/număr tranzacţii; 
2) 

Valoarea totală a acţiunilor firmelor tranzacţionale la BVB, luându-se în calcul ultimul curs 
cotat în luna respectivă. 



Capitalizarea pieţei a avut un trend puternic crescător datorită sporirii 
numărului de societăţi listate şi a preţurilor acţiunilor în prima jumătate a anului 
1997, dar în a doua parte a anului, acestea au fluctuat cu o tendinţă de 
scădere. 

Dacă în ianuarie 1997, volumul tranzacţiilor se situa în jurul a 2 miliarde 
lei, în perioada verii s-au atins valori lunare de aproximativ 350 miliarde lei. 
Evoluţia s-a mai calmat în a doua parte a anului, fenomen care s-a manifestat 
pe toate pieţele bursiere din lume.  

Pe piaţa bursieră a avut loc în anul 1998 un declin accentuat. Astfel, în 
luna noiembrie s-a ajuns la o capitalizare bursieră a celor circa 120 societăţi 
cotate la numai 3,3 miliarde lei, indicii bursieri ajungând la valori foarte scăzute, 
de numai 295,88 puncte pentru BET-C. Datorită plecării investitorilor străini, 
ponderea acestora în investiţia la Bursă s-a redus în cursul anului 1998 de la 
80% la începutul anului, la 20% la sfârşitul anului. În consecinţă, majoritatea 
investitorilor la Bursă sunt autohtoni, ceea ce asigură, pe de o parte stabilitate 
pieţei, iar pe de altă parte o forţă financiară slabă. 

Declinul a fost generat de retragerea investitorilor străini de portofoliu şi 
de slabele performanţe obţinute de firmele cotate pe cele două pieţe, 
instabilitatea legislativă şi climatul economic ostil în care acestea activează. 

Criza asiatică, şi mai recent, cea din Rusia au afectat pieţele interna-
ţionale de capital, fenomen resimţit, într-o oarecare măsură, şi de pieţele 
româneşti care nu beneficiază de suportul capitalului autohton. O dată cu 
diminuarea interesului capitalului străin pentru piaţa românească, aceasta a 
intrat într-un declin pronunţat, care s-a accentuat în anul 1998. 

Trendul general al tranzacţiilor bursiere se menţine descrescător, iar 
preţul acţiunilor a scăzut într-un ritm îngrijorător, datorită lipsei de atractivitate a 
societăţilor cotate, instabilităţii legislative, crizei economice interne şi crizei 
financiare internaţionale. 

Acţiunile societăţilor cotate la BVB sunt în prezent subevaluate. Scă-
derea preţurilor acţiunilor s-a datorat apariţiei la vânzare a unui volum mare de 
acţiuni, care, în lipsa cererii, a determinat diminuarea substanţială a preţurilor 
acţiunilor. Creşterea volumului ofertei într-un climat economic general nefa-
vorabil s-a dovedit a fi o măsură fără succes, în scopul accelerării privatizării. 

Bătălia internă dintre susţinătorii capitalului străin şi cei ai capitalului 
naţional a provocat o asemenea oscilaţie legislativă şi de politici guverna-
mentale, încât a reuşit să-i descurajeze şi pe unii şi pe ceilalţi. 

Piaţa de capital nu a reuşit să atragă în masă investitorii autohtoni 
datorită, între altele, lipsei informaţiilor despre societăţile emitente. 

Capitalul străin îşi reduce afluxul de bani sau, în unele cazuri, chiar 
începe să se retragă, antrenând scăderea activităţii la Bursă şi pe piaţa 
Rasdaq, contractele de privatizare încep să fie anulate imediat după semnare, 
iar imaginea externă începe să se degradeze rapid. 
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Obiectivele actuale ale BVB sunt: să listeze cele mai bune 100 de 
societăţi, să lanseze o familie de indici, să listeze fondurile financiare de 
investiţii, bănci şi societăţi din ramuri strategice ale economiei, precum şi titluri 
de stat.  

 Piaţa Rasdaq este apreciată de specialişti ca una dintre cele mai 
importante pieţe de tranzacţionare, care funcţionează în acest moment în 
lume. 

Ea este nu numai un sistem de tranzacţionare, ci şi un sistem modern, 
închegat, protectiv în ce priveşte normele pentru investitor. 

Rasdaq reprezintă în sens larg denumirea pieţei extrabursiere, iar în 
sens restrâns denumirea unei societăţi de suport tehnologic. 

Sistemul de tranzacţionare Rasdaq a fost conceput după sistemul 
american Nasdaq; el se bazează pe un calculator central de mare putere şi pe 
o reţea de PC-uri, conectate la acest calculator, care acoperă practic, întreaga 
ţară. 

Piaţa Rasdaq a fost inaugurată la 25 octombrie 1996, în scopul de a 
conferi posesorilor de acţiuni emise prin Programul de privatizare în masă, 
posibilitatea de a tranzacţiona aceste acţiuni într-un cadru organizat. 

Excesul de oferte creat pe această piaţă a distorsionat formarea 
preţurilor (practic, nu puteau fi tranzacţionate acţiunile emise de câteva mii de 
societăţi), acestea fiind în multe cazuri puternic subevaluate. Ca urmare, 
valoarea totală a tranzacţiilor efectuate pe piaţa Rasdaq a rămas destul de 
mică (circa 700 milioane lei la sfârşitul anului 1996), deşi numărul tranzacţiilor 
şi al acţiunilor tranzacţionate a crescut continuu. 

În anul 1997 s-a dezvoltat un parteneriat important între FPS şi Piaţa 
Rasdaq. Aceasta din urmă şi-a întărit relaţiile cu societăţile comerciale 
emitente. 

Piaţa Rasdaq a listat pentru tranzacţionare 5467 societăţi comerciale, a 
oferit acces pe piaţă pentru 140 SVM amplasate pe tot cuprinsul ţării şi a făcut 
posibil ca 11 milioane de acţionari români să-şi tranzacţioneze acţiunile pe o 
piaţă organizată1. 

O caracteristică importantă a pieţei Rasdaq a fost reprezentată de 
volumul mare al tranzacţiilor speciale, tranzacţii care s-au desfăşurat în afara 
pieţei şi care au fost ulterior raportate (tabelul 12). 

Menţionăm că, dintre cele peste 2500 companii listate, numai circa 50 au 
fost tranzacţionate activ - cele mai atrăgătoare pentru investitori. 

În anul 1998, valoarea totală de tranzacţionare a crescut faţă de 1997 cu 
131,6%, iar valoarea medie tranzacţionată zilnic cu 127,5%. În luna decembrie 

                                                           
1
 Adevărul Economic nr. 1-2/1-15 ianuarie 1998. 
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însă ca urmare a retragerii investitorilor străini de pe piaţa de capital, valoarea 

tranzacţiilor s-a redus aproape la jumătate din cea atinsă în luna precedentă1. 

 
Tabelul 12 - Evoluţia volumului activităţii de tranzacţionare în perioada 

1996-1998 pe piaţa Rasdaq 

 1996 1997 1998  
(14 oct.) 

Număr total companii listate până 
la sfârşitul perioadei 

 
1615 

 
5647 

 
5471 

Număr companii tranzacţionate 224 2428 3253 

Valoarea totală tranzacţionată în 
fiecare perioadă 

 
3,6 mld. lei 

 
2829 mld. lei 

 
2267 mld. lei 

Media zilnică a valorii tranzacţi-
onate 

93,6 mil. lei 11455 mil. lei 11867 mil. lei 

Numărul total de acţiuni tranzacţio-
nate în fiecare perioadă 

  
 7 mil. 

  
 800 mil. 

  
 835 mil. 

Sursa: Adevărul Economic nr. 45 din 4-10 noiembrie 1998. 

 
Lipsa de atractivitate a multor societăţi comerciale, absenţa unor 

reglementări clare şi coerente privind funcţionarea pieţei valorilor mobiliare, 
instabilitatea legislativă, declinul continuu al activităţii economice grevează 
puternic asupra credibilităţii pieţei de capital, atât în faţa investitorilor străini, cât 
şi a celor autohtoni. 

Aceasta se manifestă în primul rând prin absenţa cronică a investitorilor 
de portofoliu, fie ei români sau străini, şi ţine, printre altele, de proasta gestio-
nare a emitenţilor de către un manageriat incompetent, politizat la extrem, cât 
şi a clienţilor. 

În prezent peste 3000 de societăţi listează acţiunile lor în sistem Rasdaq, 

reprezentând aproximativ 14 milioane de acţionari români2.  

Cumulat, tranzacţiile la BVB şi Rasdaq nu depăşesc de o bună perioadă 
de timp plafonul zilnic de 10 miliarde lei (incluzându-le şi pe cele speciale), 
adică 1 milion de dolari. Capitalizarea bursieră se ridică pentru societăţile 
listate la BVB la numai 350-400 milioane dolari. Pentru Rasdaq, ţinând cont de 
dimensiuni, cifra este cu mult mai mare. Aceasta înseamnă că zilnic se 
tranzacţionează pe piaţa de capital sub 0,1% din totalul valorilor emise şi aflate 
în circulaţie. 

În anul 1998, piaţa de capital a înregistrat cea mai puternică scădere de 
la înfiinţarea pieţei bursiere şi extrabursiere. Or, vânzarea acţiunilor deţinute de 
stat pe piaţă la Bursa de Valori sau pe piaţa Rasdaq poate juca un rol esenţial 

                                                           
1
 Cristina Ciobanu - Un an "slăbuţ" pentru piaţa extrabursieră, identic cu cel al 
economiei naţionale, Observator financiar nr. 55, ianuarie 1999. 

2
 Adevărul Economic nr. 45/4-10 noiembrie 1998. 
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pentru dezvoltarea pieţei de capital şi este de natură să atragă investitori 
strategici în România.  

Există între cele două pieţe, primară şi secundară, o legătură de 
complementaritate, motiv pentru care nu poate fi absolutizat rolul pieţei primare 
de capital, în detrimentul celei secundare. 

În anul 1998, preţul acţiunilor a scăzut puternic, chiar la societăţi bune, 
cu perspective economice deci fără o legătură directă cu performanţele 
acestora. Datorită preţurilor extrem de scăzute, a incertitudinii din economie, a 
lipsei de transparenţă, a absenţei unei adevărate protecţii a investitorilor 
minoritari etc, BVB este încă departe de a-şi realiza rolul de alternativă de 
finanţare a întreprinderilor. 

 
Registrul Român al Acţionarilor (RRA) este una din instituţiile care 

deserveşte piaţa secundară extrabursieră de valori mobiliare - piaţa acţiunilor 
rezultate din programul de privatizare în masă. 

RRA are un rol esenţial în funcţionarea pieţei Rasdaq. 
RRA este constituită ca societate pe acţiuni şi are următoarele atribuţii 

principale: 

 înregistrarea acţionarilor şi acţiunilor deţinute de acestea sub forma 
înscrisurilor în cont, precum şi emiterea confirmărilor privind 
proprietatea; 

 înregistrarea modificărilor de proprietate rezultate din tranzacţionarea 
acţiunilor şi emiterea confirmărilor corespunzătoare; 

 înregistrarea schimbărilor de nume şi adrese, actualizarea perma-
nentă a tuturor datelor de înregistrare a acţionarilor; 

 monitorizarea emiterii diverselor tipuri de valori mobiliare; 

 înregistrarea transferului fişierelor de valori mobiliare; 

 transferul sau schimbarea valorilor mobiliare; 

 admiterea procedurilor de restructurare a acţionariatului (fuziuni, 
achiziţii, divizări); 

 anularea valorilor mobiliare şi realizarea tuturor acţiunilor aferente 
acestora;  

 alocarea şi înregistrarea în cont a dividendelor cuvenite acţionarilor;  

 administrarea planurilor de reinvestire a dividendelor; 

 emiterea şi înregistrarea în cont a acţiunilor în cadrul planurilor de 
ofertă către angajaţi; 

 emiterea şi înregistrarea împuternicirilor privind votul în Adunarea 
generală a acţionarilor (AGA); 

 expedierea informărilor adresate acţionarilor; 

 răspunsuri la întrebările adresate de acţionari; 

 alte operaţiuni în scopul realizării obiectului de activitate. 



 

 

581 

Pentru a gestiona un mare volum de date RRA dispune de un suport 
tehnic extrem de complex. 

RRA are, alături de Sistemul de tranzacţionare Rasdaq şi de Societatea 
Naţională de Compensare, Decontare şi Depozitare, un rol important în 
funcţionarea pieţei secundare de capital. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 885/1995 modificată şi republicată se 
prevăd următoarele registre: 

 Registrul acţionarilor; 

 Registrul de acţiuni; 

 Registrul unic computerizat;  

 Registrul independent privat;  

 Registrul unic independent;  

 Registrul Român al Acţionarilor. 
Primele trei registre menţionate sunt evidenţe (primele două pe hârtie şi 

a treilea sub formă de bază de date), iar ultimele trei registre sunt persoane 
juridice, registratori cu atribuţii în domeniul evidenţei dematerializate a acţio-
narilor şi acţiunilor. 

În anul 1997, RRA a oferit pieţei Rasdaq peste 3000 societăţi comerciale 
şi listele actualizate ale acţionarilor, fapt ce a facilitat organizarea primei 
adunări generale a acţionarilor. 

 

Societatea Naţională de Compensare, Decontare şi Depozitare a valo-
rilor mobiliare (SNCDD) a fost primul organism de autoreglementare care a 
primit autorizaţie definitivă de la CNVM. În prezent, mai există şi alte 
organisme de autoreglementare pe piaţa de capital românească, cum ar fi: 
Asociaţia Naţională a Societăţilor de Valori Mobiliare (ANSVM), Uniunea 
Naţională a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC). 

SNCDD a elaborat procedura de atenţionare, penalizare şi suspendare a 
oricărei încălcări care se penalizează în funcţie de gravitatea faptelor 
incriminate. 

Prin SNCDD, piaţa Rasdaq a asigurat în 1997 procesarea posttranzac-
ţionare pentru mai mult de 124 SVM autorizate ca utilizatori ai instituţiei. Astfel, 
prin SNCDD s-au procesat peste 2,36 milioane de transferuri şi 245304 de 
tranzacţii, s-a realizat decontarea a peste 1513 miliarde de lei (aproximativ 200 
milioane de dolari USA) şi păstrarea în custodie a peste 400 milioane de 
acţiuni, în valoare de 130 milioane de dolari USA, pentru investitorii locali şi 
custozii globali, aceştia reprezentând investitori internaţionali de portofoliu în 
piaţa de capital din România1. 

                                                           
1
 Raport de activitate pe 1997, Adevărul Economic nr. 1-2 din 1-15 ianuarie 1998. 



4. DISFUNCŢIONALITĂŢI MANIFESTATE  
PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ DE CAPITAL ŞI CĂI  

DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FUNCŢIONĂRII EI 

 
Situaţia existentă pe piaţa românească de capital în acest moment ne 

determină să încercăm să distingem care sunt cauzele principale ale acestei 
stări şi să căutăm soluţii. 

4.1. Disfuncţionalităţi  

În anul 1996, piaţa de capital şi-a propus realizarea următoarelor obiec-
tive: mobilizarea capitalului disponibil şi asigurarea unei surse de finanţare 
alternative creditului bancar. Din lipsa unor instrumente credibile pe piaţa de 
capital, aceste obiective nu s-au realizat, iar aceasta a jucat un rol minor în 
atragerea economiilor populaţiei. Acţiunile cotate pe cele două pieţe, BVB şi 
Rasdaq nu au fost asimilate unor investiţii sigure, care să aducă venituri peste 
cele generate de dobânzile bancare, aşa cum se realizează în ţări cu 
economie de piaţă modernă. 

Evoluţiile de pe piaţa de capital din prima parte a anului 1997 au fost 
favorabile: preţuri în creştere, volume tot mai mari de acţiuni tranzacţionate, 
imagine pozitivă în mediile investiţionale externe. Aceste evoluţii se datoresc, 
în general, investitorilor străini, care au cumpărat atât pachete majoritare de 
acţiuni, cât şi pachete minoritare. 

În partea a doua a anului 1997, piaţa de capital a parcurs un curs osci-
latoriu, descendent, atât în ceea ce priveşte volumul tranzacţiilor, cât şi nivelul 
preţurilor. Trendul general al tranzacţiilor bursiere s-a menţinut descrescător. 

Indicii bursieri au atins în fiecare zi noi minime, iar variaţiile negative sunt 
de câteva procente. Datorită lipsei cumpărătorilor, preţul acţiunilor au scăzut 
într-un ritm îngrijorător. 

Piaţa de capital a înregistrat, pe parcursul anului 1998 cea mai puternică 
scădere de la înfiinţarea BVB şi a pieţei extrabursiere. 

Investitorii români, de cele mai multe ori nu au posibilitate de cumpărare, 
sau nu sunt interesaţi de jocul bursei. 

Investitorii străini au fost descurajaţi în timp de criza politică, de 
instabilitatea legislativă, de criza economică şi financiară, de birocraţie şi de 
incoerenţă în decizii.  

Confuziile la care au fost supuşi cei mai importanţi participanţi ai pieţei 
de capital - investitorii, fie ei autohtoni sau străini, au determinat stagnarea 
pieţei de capital. 
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Piaţa de capital din ţara noastră este slab dezvoltată din punctul de 
vedere al metodelor şi instrumentelor de economisire şi al serviciilor oferite 
investitorilor. Ea este încă departe de a face faţă nevoilor de desfăşurare 
normală a mecanismului economic, pe care trebuie să-l servească. 

Cauzele pot fi localizate atât în planul general al evoluţiei politicii şi 
economiei româneşti, cât şi în planul specific al organizării şi funcţionării 
instituţiilor şi structurilor pieţei financiare româneşti, precum şi al influenţei 
negative a pieţelor financiare internaţionale. 

 Diminuarea activităţii pe piaţa românească de capital, scăderea 
accentuată a numărului tranzacţiilor şi a valorii acţiunilor tranzacţionate la 
Bursă şi pe piaţa Rasdaq este rezultatul unui complex de factori, în rândul 
cărora agravarea generală a situaţiei economiei naţionale joacă un rol 
principal. 

1. Evoluţia negativă a economiei a făcut ca ţara noastră să piardă multe 
oportunităţi de investiţii, situaţie constatată din analiza fluxurilor de capital, care 
au fost extrem de reduse în comparaţie cu cele ale altor ţări (Polonia, Ungaria, 
Cehia). 

Într-o economie care nu-şi găseşte calea de ieşire din tranziţie şi trece 
dintr-o criză în alta, investitorii străini nu au încredere şi nu vin. 

Fluxurile de capital sunt atrase de o economie care oferă semnale 
pozitive, posibilităţi mai mari de câştig şi riscuri mai mici. 

Performanţele economice slabe realizate de majoritatea societăţilor 
comerciale se datoresc, în principal, absenţei cronice a capitalului circulant şi a 
celui de investiţii, fapt ce a redus considerabil atractivitatea investitorilor 
autohtoni şi străini. Întreprinderile nu sunt susţinute nici de către FPS, ca 
acţionar majoritar la multe din ele, nici de către sistemul bancar. 

Ideea că restructurarea trebuie să se bazeze aproape în exclusivitate pe 
capitalul străin, care a apărut şi se menţine în teoria şi practica românească, 
este infirmată de realitate. Investitorii străini nu vin să facă reforma, 
restructurarea, în locul nostru. Dacă capitalul autohton nu este în stare să 
stopeze declinul economiei şi să relanseze activitatea economică, îndeosebi 
cea industrială, capitalul străin va continua să caute plasamente acolo unde 
economia funcţionează normal şi unde poate obţine un profit corespunzător. 
De aceea, este nevoie să fie sprijinit puternic capitalul autohton aflat în formare 
şi consolidare, pentru a asigura valorificarea superioară a potenţialului existent. 

Impulsul hotărâtor trebuie să fie dat de capitalul autohton, atât în 
relansarea economiei româneşti, cât şi în atragerea investitorilor străini. Ca 
atare, acesta trebuie să se afle în prim-planul organelor de decizie, la toate 
nivelurile organizatorice. În caz contrar, se va mai vorbi mulţi ani de atragerea 
investitorilor străini şi se va constata cu frustrare că aceştia nu se înghesuie să 
se stabilească în România, cu toate că preţurile acţiunilor sunt cele mai 
scăzute. 
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Deşi subevaluarea societăţilor comerciale determinată de cotaţiile mici 
de pe piaţa de capital ar trebui să se transforme într-un punct de atracţie 
pentru investitori, totuşi aceştia se tem în continuare să aloce sume mari într-o 
economie aflată de mai mulţi ani în declin. 

2. Piaţa de capital românească suferă atât datorită persistenţei îndelungate 
a vidului legislativ în acest domeniu, a unor reglementări clare şi transparente, cât 
şi excluderii participării instituţiilor financiare, băncilor de investiţii, de la Programul 
de privatizare în masă, lipsei participării investitorilor instituţionali (societăţi de 
asigurare, fonduri de pensii, numărul redus de fonduri mutuale şi alte instituţii de 
plasament colectiv). Acestea aveau posibilitatea să canalizeze economiile băneşti 
existente, prin intermediul pieţei de capital, către economia reală. 

Persistenţa în legislaţie a unor elemente discriminatorii care dau naştere 
la multe confuzii, în special legate de prezenţa FPS ca acţionar privilegiat, îşi 
găseşte reflectarea negativă în situaţia existentă pe piaţa de capital. De fapt, 
FPS nu şi-a onorat mult timp obligaţiile faţă de piaţa de capital. Reticenţa 
acestuia faţă de listarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat 
propuse privatizării pe piaţa bursieră şi extrabursieră a constituit un factor care 
a afectat negativ piaţa de capital. 

O puternică lovitură dată pieţei de capital a fost şi se menţine încă; criza 
de încredere a populaţiei în fondurile deschise de investiţii. 

3. Lipsa legislaţiei privind protecţia investitorilor minoritari determină 
pasivitatea actualilor acţionari. Din această cauză, de multe ori, în adunările 
generale acţionarii minoritari sunt lipsiţi de orice putere de a schimba deciziile 
acţionariatului majoritar, indiferent de argumentele şi motivaţiile pe care le au. 

Acţiunile pe care le deţin micii investitori sunt bani, dacă apucă să intre 
în circuitul valorilor mobiliare. La aceste acţiuni se adaugă economiile şi 
capacitatea suplimentară de a mobiliza credite şi alte economii. Deocamdată, 
această masă critică - oameni, bani, drepturi de proprietate - stă în aşteptare. 

Cu toate că scăderea continuă a puterii de cumpărare a populaţiei a 
afectat considerabil posibilitatea de cumpărare de acţiuni de către micii 
investitori totuşi oamenii consideră cumpărarea de acţiuni o bună modalitate de 
a investi, cu condiţia obţinerii unor informaţii sigure privind profitabilitatea 
investiţiei. 

Forţa potenţială a acţionarilor minoritari constă în numărul şi interesul lor 
comun, în participarea la aceleaşi instituţii şi mecanisme economice, în 
modelarea comportamentului şi generarea de valori. 

Punerea în valoare a acestei forţe are o mare însemnătate pentru 
funcţionarea eficientă a pieţei de capital. 

În absenţa participării micilor acţionari, instituţiile cele mai moderne ale 
pieţei de capital lâncezesc. Fiecare dintre componentele pieţei de capital a 
avut o scurtă perioadă de avânt intrând în declin după un an sau doi, în lipsa 
credibilităţii create de falimentul spectaculos al FMOA. BVB şi Rasdaq au avut 
şi ele o perioadă de avânt, după care a început declinul şi aşezarea lor pe linia 
de "supravieţuire". 
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4. Sprijinul nesemnificativ, precum şi slaba audienţă a factorilor de 
decizie legislativi şi executivi se remarcă atât în privinţa creării unui cadru 
legislativ coerent, cât şi a condiţiilor necesare desfăşurării de către instituţiile 
pieţei de capital a unei activităţi eficiente1. Avem în vedere asigurarea unui 
sediu corespunzător pentru CNVM. Piaţa de capital este privită cu neîncredere 
de către BNR, MF, FPS şi chiar de către guvern, fapt ce afectează încrederea 
investitorilor români şi străini. 

5. La nivel politic şi legislativ nu s-a realizat o coordonare mai strânsă 
între cei trei factori care pot dirija piaţa financiară şi de capital din ţara noastră - 
MF, BNR, CNVM - care activează pe câmpuri de activitate diferite, dar există şi 
suprapuneri. Astfel, în loc să fie în sarcina unei singure instituţii, funcţionarea 
pieţei de capital depinde şi de decizia celorlalte. Nu există o colaborare reală, 
ci mai degrabă o concurenţă neloială între aceste instituţii. În acest sens, 
menţionăm că s-au creat paralelisme între piaţa de capital şi cea monetară o 
dată cu crearea unei pieţe secundare pentru titlurile de stat. Or, titlurile de stat 
pot fi tranzacţionate la BVB sau chiar pe piaţa Rasdaq, care oferă mecanisme 
mai bune decât cele preconizate prin noul regulament pregătit de BNR, iar 
titlurile de stat sunt, în mod evident, valori mobiliare. 

6. Lipsa unor privatizări de succes în România a determinat o reticenţă 
crescândă atât din partea investitorilor strategici, cât şi a investitorilor de 
portofoliu. Or, este nevoie de existenţa unor succese evidente pentru a se 
accelera acest proces. 

Mulţi investitori văd în piaţa secundară, îndeosebi, latura speculativă a 
acesteia, uitând sau neglijând rolul major pe care ea îl are în ceea ce priveşte 
finanţarea întreprinderilor. Faptul că piaţa secundară s-a dezvoltat, mai ales, în 
legătură cu tranzacţionările acţiunilor rezultate din procesul privatizării în masă, 
a condus la generalizarea percepţiei că tranzacţionarea acţiunilor nu are nici o 
relevanţă pentru economia reală, fapt ce nu este adevărat. 

Privatizarea trebuie privită simultan, atât din punct de vedere politic, cât 
şi economic. Unele componente ale privatizării se pot desfăşura pe piaţa de 
capital. 

Inconsistenţa procesului de privatizare, managementul defectuos realizat 
de FPS şi de către societăţile comerciale supuse acestui proces, precum şi 
existenţa la cota BVB a unui mare număr de societăţi comerciale cu capital 
majoritar de stat, dar cu performanţe economice ale privatizării slabe, nu au 
putut oferi exemple de succes prin piaţa bursieră şi extrabursieră. 

Privatizarea este considerată, în prezent, nu ca o cale de modernizare şi 
retehnologizare a întreprinderilor, ci ca o sursă pentru alimentarea găurilor 
bugetare. Sumele rezultate din privatizare trebuie să-şi recapete destinaţia lor 
firească de recapitalizare şi modernizare a societăţilor comerciale. 

                                                           
1
 Viorel Pană - Scrisoare deschisă adresată Primului Ministru, Bursa nr. 139/20 
iulie 1998. 
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7. Investiţiile de portofoliu sunt considerate de către unii specialişti 
periculoase pentru economia românească1. 

O problemă de mare actualitate este astăzi reprezentată de efectele şi 
modul în care este percepută piaţa de capital la nivelul societăţilor comerciale 
şi ale investitorilor potenţiali. 

Deseori, piaţa de capital este receptată ca o piaţă de speculaţii. Ceea ce 
puţină lume realizează este necesitatea acestei pieţe.  

În acest sens, este necesar să se ţină seama, pe de o parte, că 
investitorii de portofoliu sunt de două tipuri, ceea ce implică o abordare diferită: 

a) investiţiile de portofoliu realizate de instituţiile financiare, fondurile de 
pensii, societăţile de asigurări, fondurile de investiţii financiare etc., care 
cumpără şi păstrează o anumită perioadă de timp nemodificată structura 
portofoliului, aduc fonduri şi le canalizează spre investiţiile din domeniile 
atractive, urmărind obţinerea de dividende şi creşterea valorilor acţiunilor. 

Pe orice piaţă normală investitorii instituţionali, adică marile societăţi de 
pensii, asigurări, fonduri specializate de plasament, băncile etc., sunt cei care 
creează lichiditate; investind pe termen mediu şi lung speră într-un câştig 
decent provenit atât din creşterea valorii acţiunilor, ca urmare a performanţelor 
economice ale emitenţilor, cât şi din obţinerea unor dividende corespun-
zătoare. Pentru a dispersa riscul, aceste instituţii investesc echilibrat, pe 
diverse pieţe naţionale de plasament şi speră în sporirea beneficiilor, ţinând 
cont de conjunctura economică generală; 

b) investiţiile de portofoliu sunt efectuate şi de persoane fizice care, 
profitând de o situaţie conjuncturală favorabilă, determinată de un preţ scăzut 
la cumpărare, preţ prognozat să crească într-o perioadă scurtă de timp, de 
obicei sub un an, achiziţionează acţiuni cu scopul speculativ de a le revinde şi 
de a obţine un câştig. 

În condiţiile retragerii investitorului de pe piaţă, la intervale scurte de 
timp, pot apărea perturbaţii în activitatea financiară, atât la nivelul pieţei de 
capital, cât şi la nivelul macroeconomic. În cazul investitorilor străini, asemenea 
venituri financiare, sunt supuse unui regim de taxare, (este cazul cererilor de 
repatriere în termen sub un an, calculat de la momentul efectuării investiţiilor), 
în scopul atenuării impactului negativ şi pentru descurajarea acestor operaţii, 
mai ales în condiţiile unei pieţe de capital în formare. 

8. Sistemul pieţelor de capital are o serie de neajunsuri în privinţa 
normelor de reglementare în vigoare şi a aplicării lor (difuzarea informaţiilor 
precise, protecţia intereselor investitorilor). 

Actualmente informaţiile economice nu sunt colectate, analizate, 
distribuite, în mod profesionist, lipseşte o concurenţă reală, care să împingă 
managerii spre aceste soluţii de finanţare şi administrare. Astfel, peste 50% din 
societăţile comerciale cotate la BVB, nu îndeplinesc condiţiile de listare. 

                                                           
1
 Guvernatorul BNR îndeamnă la prudenţă în problema investiţiilor de portofoliu, 
Adevărul Economic nr. 27/3-9 iulie 1998. 



 

 

587 

Societăţile respective nu prezintă interes pentru investitori şi înregistrează 
lichidităţi scăzute. 

Un alt impediment în calea dezvoltării pieţei de capital este percepţia 
insuficientă şi incorectă, pe care mulţi manageri ai societăţilor comerciale o au 
despre funcţiile acestei pieţe. Ei nu înţeleg, de exemplu, beneficiile listării la 
BVB sau pe piaţa Rasdaq. Ca o consecinţă, managerii multor societăţi 
comerciale nu folosesc piaţa de capital pentru a-şi atrage resurse financiare, ci 
se bazează pe finanţarea prin credite bancare. Menţionăm, de asemenea, că 
valoarea de piaţă a societăţii nu reprezintă în prezent un indicator de evaluare 
a performanţelor manageriale. 

9. Piaţa de capital (BVB sau Rasdaq) trebuie să aibă prin cele două 
componente de bază, oferta şi cererea, un oarecare echilibru. În ţara noastră, 
cererea pe piaţa de capital este mult mai mică decât oferta, din cel puţin două 
motive: 

a) oferta este foarte mare datorită presiunilor exercitate din interior şi din 
exterior pentru accelerarea procesului de privatizare; 

b) cererea este foarte mică datorită deteriorării standardului de viaţă al 
majorităţii populaţiei şi a lipsei acute de capital autohton, precum şi neîncrederii 
investitorilor străini, datorită declinului continuu al economiei româneşti. 

Investitorii autohtoni sunt într-o poziţie precară datorită crizei fondurilor 
mutuale, neintrării pe piaţă a societăţilor financiare de investiţii şi a companiilor 
sau societăţilor naţionale constituite prin reorganizarea unor regii autonome 
etc. 

10. Faptul că preţul unor acţiuni nu mai are aproape nici o legătură cu 
rezultatele societăţii emitente, iar micii investitori vând acţiunile deţinute la orice 
preţ, dovedeşte cât se poate de clar că nu mai putem vorbi de o piaţă 
guvernată de legea cererii şi a ofertei. 

Disproporţia între valoarea nominală şi cea de piaţă nu poate fi pusă 
numai pe seama situaţiei interne a unităţii, întrucât aceasta este afectată şi de 
evenimente externe, independente de evoluţia financiară a societăţii. Astfel, 
influenţele externe provin din evoluţia globală şi regională a pieţelor de capital, 
a mediului economic, politic şi legislativ, din diverse modificări în structura 
acţionariaţiilor, dar şi din evoluţia sectorului industrial-comercial din care face 
parte compania respectivă. 

În aceste condiţii, o avalanşă de acţiuni ale FPS în ringurile bursiere nu 
face altceva decât să genereze o inflaţie de acţiuni pe piaţa de capital, cu 
efecte devastatoare asupra preţului lor de tranzacţionare. 

Creşterea volumului ofertei într-un climat economic general nefavorabil 
s-a dovedit a fi o măsură fără succes, în ceea ce priveşte revigorarea pieţei de 
capital şi accelerarea procesului de privatizare. 

Potrivit opiniei unor specialişti, situaţia dificilă a pieţei româneşti de 
capital este generată şi de diferite grupuri de interese străine1 care urmăresc, 
printr-un sistem întreg de operaţii, înlăturarea concurenţei autohtone şi 

                                                           
1
 Ulm Spineanu - Mecanismul distrugerii, Curentul nr. 210/9 septembrie 1998. 
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acapararea unui număr cât mai mare de societăţi comerciale româneşti viabile, 
la preţuri foarte reduse. În acest sens, se procedează la izolarea societăţii 
respective de sursele de finanţare, subvalorizarea ei prin manipularea 
raitingului de piaţă etc., cu scopul scăderii masive a preţului la care societatea 
poate fi cumpărată. 

Preţul este dictat în exclusivitate de puţinii cumpărători care pe baza 
unor informaţii culese, fie direct de companiile interesate, fie de organisme 
specializate, cumpără la preţuri derizorii acţiuni rentabile. 

În prezent, piaţa românească de capital nu reuşeşte să descopere preţul 
corect, să stimuleze tranzacţionarea şi cel mai rău, să furnizeze capital 
societăţilor emitente, atât de grav decapitalizate. 

4.2. Căi de îmbunătăţire a funcţionării pieţei de capital 

Piaţa de capital nu poate exista în afara unei funcţionări reale, efective a 
legii cererii şi ofertei, precum şi a concurenţei. Prin urmare, deschiderea unui 
câmp larg de afirmare a acestor legi, ar trebui să constituie un imperativ de 
prim ordin al sporirii posibilităţilor de finanţare a economiei. 

Piaţa de capital poate deveni un mecanism alternativ de finanţare a 
întreprinderilor, dar atragerea de capital prin emisiuni primare nu este posibilă 
fără o piaţă secundară performantă. 

Considerăm că este vital pentru economia românească să adopte 
măsurile necesare de revigorare a pieţei de capital, care să permită acesteia 
oferirea unui cadru corespunzător, atât pentru atragerea de fonduri în 
economia reală, cât şi pentru plasarea eficientă a disponibilităţilor băneşti ale 
actorilor economico-sociali. 

Potenţialul de creştere a pieţei de capital în economia noastră aflată în 
tranziţie este extraordinar, datorită în principal suportului real al acţiunilor. 
Crearea pieţei financiare contribuie la introducerea factorilor endogeni în 
reglarea procesului economic. 

Crearea unei pieţe solide de capital implică, pe de o parte, unele corec-
turi în funcţionarea instituţiilor pieţei de capital, în organizarea, reglementarea 
funcţionării lor, iar pe de altă parte, stabilirea unor obiective mai clare şi a unei 
strategii coerente ale perspectivei pieţei de capital, îmbunătăţirea meca-
nismelor de tranzacţionare şi introducerea unor noi instrumente. 

Crearea pieţei de capital şi folosirea mijloacelor de plată, adecvate unei 
economii de piaţă, sunt menite să asigure fluiditate circuitelor financiare între 
entităţile economice. De asemenea, se urmăreşte atragerea fondurilor 
financiare disponibile, aflate la populaţie, care sunt în prezent fie investite în 
bunuri materiale (sporind astfel consumul prezent), fie depuse în bănci. 
Atragerea poate fi realizată, atât prin practicarea unei rate a dobânzii care să 
acopere inflaţia, cât şi printr-o ofertă diversificată de active financiare (acţiuni, 
obligaţiuni); protecţia micilor investitori va duce la apropierea dintre cererea şi 
oferta de bani, cu efecte benefice asupra economiei reale. 
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În acest context, se cere a se acţiona în opt direcţii principale1. 
1. Susţinerea, pe toate căile, a consolidării capitalului autohton, impli-

carea lui în tranzacţiile bursiere şi extrabursiere, fapt ce ar oferi pieţei de 
capital mai multă stabilitate şi credibilitate, aceste caracteristici fiind esenţiale 
pentru atragerea investitorilor străini în acest tip de plasamente; 

 Guvernanţii noştri s-au obişnuit să aştepte bunăvoinţa soluţiilor din 
străinătate, ignorând ceea ce am putea face noi înşine. 

 Piaţa noastră de capital poate fi susţinută prin eforturi proprii. Din 
păcate, apelul la capitalul autohton, este extrem de redus. 

 Este însă indispensabilă punerea pe prim plan a efortului propriu, 
înţelegând prin acesta, valorificarea superioară a capitalului autohton sub toate 
formele în care acesta se poate prezenta (mici investitori, investitori 
instituţionali) şi, desigur, instituţiile cu rol de reglementare şi organizare; 

 Capitalul românesc acumulat cu atâta dificultate ar trebui să se bucure 
de stimulente, cel puţin comparabile cu cele acordate străinilor, acest lucru 
fiind în avantajul tuturor; 

 Identificarea şi promovarea sectoarelor prioritare prin politici 
economice active, elaborarea de soluţii viabile de parteneriat între capitalul 
autohton şi cel străin, sunt numai câteva dintre direcţiile în care instanţele 
managementului de stat ar trebui să colaboreze mai strâns cu cercurile de 
afaceri pentru creşterea competitivităţii economiei; 

 Sprijinirea capitalului autohton creează o bază reală pentru atragerea 
celui străin şi poate contribui decisiv la o relansare agresivă pe piaţa internă şi, 
mai ales, externă; 

 Implicarea fermă a capitalului autohton în operaţiuni de susţinere şi 
redresare a societăţilor comerciale româneşti, printr-o restructurare de 
amplitudine, din surse proprii şi din fondul de dezvoltare constituit din 
privatizare şi alte surse. 

2. Prezenţa permanentă a societăţilor de investiţii financiare şi a altor 
societăţi şi fonduri pe piaţa de capital. 

Cele cinci SIF care numără peste 10 milioane de acţionari şi active totale 
de 5000 miliarde lei, reprezintă, cele mai puternice instituţii de capital integral 
românesc care activează în ţara noastră, care emit şi răscumpără continuu 
acţiuni deci se bazează ca şi fondurile mutuale pe ofertă publică continuă. Este 
necesară eliminarea discriminărilor existente între acestea, din punct de 
vedere al impozitării profitului, în sensul că numai SIF plătesc acest impozit, 
fondurile mutuale, nu. 

Aceste SIF nu au intrat încă efectiv pe piaţă, întrucât nu şi-au definitivat 
listele cu acţionarii, nu au terminat compensările cu FPS; 

Se pune şi problema evaluării cât mai corecte a acestui portofoliu imens 
şi dezechilibrat, greu de gestionat, prudent şi inteligent. SIF cuprind multe 
acţiuni încă necotate la BVB sau pe piaţa Rasdaq; 

                                                           
1
 Radu Sevastian - Ce-i de făcut?, Bursa nr. 200/13 octombrie 1998; 201/14 
octombrie 1998; 202/15 octombrie 1998. 
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SIF sunt încă actori pasivi pe piaţa de capital, deoarece problemele 
legate de activele acestor societăţi sunt nerezolvate. Aceste societăţi sunt 
foarte atractive pentru investitori; 

Este oportună chiar obligativitatea prin lege a respectivelor instituţii de a 
investi şi a menţine permanent un nivel minim procentual din totalul activelor în 
valori mobiliare cotate pe piaţa de capital. Pentru acele instituţii, pentru care 
este necesară o astfel de măsură s-ar putea legifera şi unele facilităţi care să 
încurajeze achiziţionarea şi menţinerea pe piaţă a unui portofoliu de valori 
mobiliare. 

3. Piaţa de capital românească are nevoie de un sprijin direct, complex şi 
imediat din partea Guvernului României - vânzarea pachetului FPS făcându-se 
prin utilizarea mecanismului bursier - îmbunătăţirea legislaţiei României, 
găsirea unui sediu corespunzător CNVM, pentru a putea deveni o piaţă cu 
adevărat emergentă şi a îndeplini rolul de focalizare a investiţiilor autohtone şi 
străine. 

Dezvoltarea pieţei de capital nu se poate face dacă nu există o coordo-
nare corespunzătoare a politicilor, în care guvernului îi revine un rol important. 

4. Reglementarea mult mai restrictivă a admiterii la cota Bursei şi 
urmărirea mai atentă a respectării acestor condiţii de către emitenţii admişi; 

La bursă trebuie admise doar societăţi de succes, cum sunt SIF, Petrom, 
cele de asigurări sau societăţi particulare importante. Aceasta ar duce la 
relansarea încrederii investitorilor, cu efecte favorabile pe piaţa de capital;  

Introducerea la cotă a unor societăţi performante pe piaţa Rasdaq sau 
chiar necotate, cu posibilitate de atragere a investiţiilor de portofoliu. 

Este nevoie de eliminarea din piaţa organizată a unui mare număr de 
întreprinderi, cele care nu reprezintă decât un balast netranzacţional; 

Eliminarea de la cota Bursei - în primă urgenţă - a societăţilor care nu 
mai fac nici măcar figuraţie, adică au săptămâni întregi în care nu raportează 
nici măcar o tranzacţie. Condiţionarea menţinerii la cotă de un anumit volum 
minim al tranzacţiilor pe un titlu şi o perioadă de timp, ca o măsură de creştere 
a lichidităţii relative; 

În acest fel, BVB poate deveni un mijloc eficient de colectare şi plasare a 
capitalurilor naţionale şi străine. 

În acelaşi timp va trebui amplificată autoritatea CNVM, ca organ de 
supraveghere a pieţei de capital, atât în reglementarea emitenţilor (lipsa 
transparenţei, accesul la informaţii privind societăţile comerciale listate, 
transmiterea de informaţii eronate de către societăţile comerciale listate către 
investitori), cât şi crearea unei comisii de etică pentru protecţia acţionarilor, 
capabilă să preia toate sesizările referitoare la încălcarea drepturilor 
acţionarilor. 
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5. În prezent, atât reprezentanţii fondurilor de investiţii autohtone, cât şi 
ai celor străine, consideră că privatizarea prin piaţa de capital poate contribui la 
accelerarea acestui proces1. 

Printre soluţiile întrezărite, atât de reprezentanţii pieţei de capital, cât şi 
de reprezentanţii principalelor fonduri de investiţii din România, reiese clar că 
relansarea economică este legată de un proces de privatizare transparent, 
stabil, cu largi implicaţii naţionale şi internaţionale, care să se desfăşoare prin 
BVB şi Rasdaq. 

Acest proces de privatizare nu poate exclude societăţi sau companii 
naţionale aşteptate pe piaţa de capital, care dau consistenţă pieţei. 

6. Consolidarea intrărilor de capital extern. Amploarea şi viteza 
procesului de transformare depinde, într-o foarte mare măsură, de volumul 
asistenţei externe. În perioada 1990 - 1998, au fost slabe fluxurile de capitaluri 
care s-au îndreptat spre România, pentru că investitorii străini vin, nu în funcţie 
de nevoile ţării, ci în raport cu viteza sa de înaintare pe calea tranziţiei. 

Anul 1997 a consemnat faţă de anii precedenţi, intrări substanţiale de 
capital extern, din investiţii directe şi de portofoliu. 

Intrările de capital extern s-au produs, în principal, în prima parte a 
anului, fiind induse de anunţarea noului program economic, creşterea ratelor 
reale ale dobânzii, înviorarea tranzacţiilor bursiere şi intrarea în funcţiune a 
pieţei extrabursiere. 

În mod normal, intrările de capital extern sunt atrase de o economie în 
expansiune. 

În cazul României, atractivitatea iniţială a fost conferită de noul cadru 
instituţional al pieţei de capital, precum şi de preţurile reduse ale celor mai 
multe dintre acţiunile cotate. 

În acest sens, o condiţie hotărâtoare o constituie utilizarea acestui capital 
pentru investiţii productive, care să facă posibilă dezvoltarea durabilă a 
economiei româneşti şi rambursarea mai puţin dureroasă a acestuia. 

Finanţarea externă - oficială, multilaterală sau privată - trebuie realizată 
pentru promovarea mai rapidă a reformelor structurale, care să conducă la o 
eficienţă sporită a producţiei, creşterea exporturilor şi redresarea balanţei de 
plaţi externe. 

În prezent, este necesară consolidarea pieţei de capital şi amplificarea 
rolului acesteia în fluidizarea capitalurilor disponibile în economie, în sensul 
transferului pe criterii economice a disponibilităţilor băneşti ale populaţiei către 
agenţii economici care în momentul de faţă, au nevoie de resurse financiare 
pentru a-şi dezvolta activitatea economică. 

Necesitatea atragerii nu numai a investitorilor străini, fără de care nu se 
pot efectua operaţiuni de anvergură, ci şi milioanele de potenţiali investitori 
autohtoni, care ar putea da un puternic impuls activităţii pieţei şi, implicit, 
activităţii unor întreprinderi. 

                                                           
1
 Mihai Iordache - Piaţa de capital. Responsabilitate şi răspundere, Bursa nr. 
205/20 octombrie 1998. 
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În dezvoltarea pieţei de capital, investirea disponibilităţilor băneşti ale 
populaţiei, în titluri de valori mobiliare, acţiuni şi obligaţiuni are o importanţă 
deosebită.  

7. Dacă s-ar asigura sporirea încrederii investitorilor prin constituirea 
fondului pentru compensarea investitorilor (persoane fizice), ca şi în cazul 
sistemului bancar, ar putea fi create perspective reale de dezvoltare a pieţei de 
capital. 

Fondul de compensare a investitorilor ar trebui să garanteze integral sau 
parţial investiţiile persoanelor fizice, atât pe piaţa valorilor mobiliare, cât şi a 
fondurilor de investiţii. 

Câştigarea încrederii ar stimula economisirea şi ar exercita o atracţie 
asupra economiilor spre piaţa de capital1. 

8. Îmbunătăţirea comunicării financiare dintre societăţile comerciale şi 
acţionari. 

Orice inexactitate sau informare greşită a acţionarilor asupra activităţii 
societăţilor comerciale, poate să aducă prejudicii acestora, dar şi să afecteze 
imaginea companiei.  

Stabilirea unei comunicări financiare sistematice, astfel spus, a unui flux 
coerent şi cât mai complet de informaţii privind situaţia companiei, contribuie la 
captarea interesului unor potenţiali investitori şi parteneri de afaceri. 

Comunicarea financiară presupune dialogul permanent, realizabil prin 
alinierea la standardele internaţionale în domeniu. Publicitatea financiară, 
corespondenţa directă cu acţionarii, contactele cu investitorii sunt componente 
ale acestui dialog. 

Descrierea corectă a situaţiei şi a dificultăţilor, dar şi prezentarea 
argumentelor favorabile unui plan realist de redresare pot determina 
comportamentul acţionarilor şi investitorilor, convingându-i de pildă, că infuzia 
de capital este benefică pentru ieşirea din impas. 

Funcţionarea corespunzătoare a pieţei de capital presupune încheierea 
procesului de privatizare, micşorarea dobânzilor oferite de sistemul bancar, 
reducerea substanţială a inflaţiei, stabilizarea preţurilor şi a cursului de schimb 
leu/dolar, precum şi reorientarea capitalului către investiţiile în acţiuni, 
singurele capabile să ofere câştiguri substanţiale pentru investitori. 

Dezvoltarea pieţei de capital este o problemă deosebit de actuală pentru 
asigurarea investiţiilor necesare redresării şi relansării economiei naţionale. 

                                                           
1
 Preşedintele CNVM proiectează un fond de garantare a investiţiilor făcute de 
persoanele fizice, Bursa 121/24 iunie 1998. 



 

 
INSTITUTUL NAŢIONAL  

DE  
CERCETĂRI ECONOMICE 

 

 

 

 

PROBLEME ECONOMICE  
NR. 16-17/1999 

 

 

 

 

 
 

CENTRUL DE INFORMARE 
ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ 

BUCUREŞTI 





ACADEMIA ROMÂNĂ 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

INSTITUTUL DE ECONOMIE AGRARĂ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTĂRI ALE POLITICILOR AGRICOLE 
ROMÂNEŞTI LA RIGORILE COMUNITARE 

Mihaela COSTEA, Carmen ŞTEFĂNESCU,  
Gabriela BURGHELEA, Mariana GRODEA,  

Daniela GIURCĂ, Mirela RUSALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE ECONOMICĂ





CUPRINS 
 

 

INTRODUCERE ....................................................................................... 599 

Capitolul 1: INDUSTRIA ZAHĂRULUI ...................................................... 600 

1.1. Rigorile comunitare legate de producţia şi comerţul cu zahăr ...... 600 

1.2. Strategia de politică sectorială ...................................................... 608 

Bibliografie selectivă ............................................................................ 608 

Capitolul 2: INDUSTRIA ULEIULUI .......................................................... 610 

2.1. Reglementări derivate din perspectiva aderării la U.E. ................. 610 

2.2. Evoluţia comerţului României cu grăsimi animale şi vegetale ...... 613 

Bibliografie selectivă ............................................................................ 616 

Capitolul 3: SECTORUL VITICOL ............................................................ 617 

3.1. Situaţia actuală a sectorului viti-vinicol din Uniunea Europeană .. 617 

3.2. Fiscalitatea în sectorul vinului ....................................................... 620 

3.3. Politica comunitară şi reforma în sectorul vinului .......................... 621 

3.4. Balanţa comerţului cu vin a României .......................................... 623 

Bibliografie selectivă ............................................................................ 626 

Capitolul 4: SECTORUL LAPTELUI ......................................................... 628 

4.1. Politica Comunitară în sectorul laptelui ......................................... 628 

4.2. Coordonate ale restructurării sectorului laptelui din România în 

vederea aderării la Uniunea Europeană ....................................... 632 

4.3. Comerţul exterior cu produse lactate al României ........................ 636 

Bibliografie selectivă ............................................................................ 639 

Capitolul 5: ANGAJAMENTELE ROMÂNIEI  ÎN CADRUL OMC: 

PROBLEME PRIVIND ADERAREA  LA U.E. ...................................... 640 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .................................................................... 646 
 
 





INTRODUCERE 

 
Politica agroalimentară a României este influenţată de unele procese ce 

se desfăşoară simultan: reforma internă menită să construiască o economie de 
piaţă viabilă; pregătirea în ansamblu a aderării la UE; respectarea angaja-
mentelor externe faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi a altor 
angajamente bilaterale sau regionale. Toate aceste procese sunt interdepen-
dente, ceea ce ridică probleme dificile factorilor politici de decizie în anticiparea 
efectelor acestor decizii. Realizarea unor analize economice obiective pe filiera 
produselor agroalimentare reprezintă un sprijin real, care poate oferi 
perspective asupra interconexiunilor dintre diferite sectoare arătând modul în 
care deciziile luate pentru un anumit sector pot schimba opţiunile pentru un alt 
domeniu de activitate. 

Situaţia va deveni mai complexă într-un viitor apropiat datorită intensi-
ficării pregătirilor pentru aderarea la UE şi a adaptării sistemului de organizare 
şi funcţionare a instituţiilor comunitare. 

Eforturile de aderare a României la UE trebuiesc îndreptate în 
următoarele direcţii: 

 accelerarea descentralizării sectorului de stat şi crearea unui nucleu 
puternic de întreprinderi mici şi mijlocii cu capital privat; 

 alinierea la standardele comunitare pentru realizarea unui comerţ 
activ cu statele din spaţiul comunitar. 

În contextul celor menţionate, în cele ce urmează vor fi prezentate 
principalele elemente definitorii ale politicilor agricole comunitare la unele 
produse vegetale şi animale, rigorile şi coordonatele restructurării sectoarelor 
agroalimentare din România în perspectiva aderării la UE, precum şi aspecte 
legate de comerţul ţării noastre cu ţările europene. 



CAPITOLUL 1: INDUSTRIA ZAHĂRULUI 

 

1.1. Rigorile comunitare legate de producţia şi comerţul cu zahăr 

Comerţul cu zahăr al României 

Pentru satisfacerea consumului intern de zahăr, România importă zahăr 
brut (din trestie de zahăr) pentru a-l prelucra în zahăr rafinat. În ultimii ani 
importurile de zahăr brut s-au situat între 100.000 şi 300.000 tone. 

Acest zahăr este procesat în fabricile de prelucrare pentru sfeclă de 
zahăr, pe linii speciale. Nu există rafinării speciale de prelucrare a zahărului 
brut din trestie de zahăr pe teritoriul României. 

Pe parcursul ultimilor şase ani de economie de piaţă, România a 
importat în medie o cantitate de 250.000 tone. Exporturile în această perioadă 
au fost nesemnificative (4,1 mii tone - 1990 şi 5,3 mii tone - 1993). 

Balanţa comerţului cu zahăr a României, în perioada 1989-1996 este 
prezentată în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 - Balanţa comerţului cu zahăr 

Anii Import Export 

1989 243,4 173,9 

1990 293,9 4,1 

1991 235,4 0,2 

1992 302,1 0,2 

1993 217,5 5,3 

1994 218,1 0,0 

1995 254,5 0,3 

1996 230,8 - 

 
Trebuie specificat că la import au fost incluse atât cantităţile de zahăr 

brut cât şi cele de zahăr rafinat. 
În general cantităţile de zahăr brut au fost mai mari decât cele de zahăr 

rafinat, excepţie făcând anul 1993 când s-au importat 102.957 tone zahăr brut 
şi 114.543 tone zahăr rafinat. Astfel, în 1991 s-a importat în proporţie de 
92,66% zahăr brut, iar la nivelul anului 1995 doar 63%. 

Zahărul brut este adus în România în toate cele patru trimestre ale 
anului, dar ceva mai redus în ultimul trimestru, deoarece unităţile de prelucrare 
sunt ocupate cu procesarea recoltei agricole. 
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Zahărul brut a fost importat, în principal din Cuba, Brazilia, Thailanda şi 
Moldova (care tranzitează zahărul brut de la Odessa, port ucrainean al Mării 
Negre). 

Cuba a fost în 1995 cel mai mare furnizor de zahăr brut al României cu o 
cantitate de 91.000 tone ca parte a unui angajament de schimb barter contra 
maşini româneşti, alte echipamente şi vechi datorii. 

Totalul importurilor de zahăr rafinat a fost în 1995 în valoare de 37 mil.$, 
ceea ce implică o valoare unitară de import de 400 $/tonă. 

Volumul mediu anual de import pentru zahăr rafinat în perioada 1990-
1994 a fost de 53.630 tone. Sursele de aprovizionare au fost mai ales cele din 
zonele apropiate, cum ar fi Germania, Austria, Ungaria, Turcia şi Moldova. 

Politici comunitare în industria zahărului 
Organizarea pieţei zahărului ca rezultat al Politicii Agrare a Comunităţii 

Europene este deosebit de complexă şi a evoluat în decursul timpului pentru 
atingerea unui echilibru între interesele producătorilor şi consumatorilor din 
cadrul U.E. Iniţial, erau asigurate veniturile producătorilor, în special prin 
protecţia la frontieră şi prin sprijinirea preţului, menite să izoleze efectiv piaţa 
internă a acestor produse. Costul sprijinului acordat a fost suportat în principal, 
de către consumatori (prin intermediul preţurilor care s-au situat deasupra 
nivelurilor pieţei mondiale). Acest sistem, menit să asigure un venit net a avut 
ca ecou faptul că, nivelul costurilor "rambursabile" la export a depăşit practic 
încasările din prelevările la import. 

Datorită acestei disfuncţionalităţi, în 1992 s-a adoptat o reglementare 
prin care s-a constituit FEOGA, ce avea rolul finanţării rambursărilor de export, 
dar la acea dată încă nu era stabilit cu claritate gradul de sprijin şi de protecţie, 
acestea fiind stabilite cu aproximaţie în 1967 când s-au introdus preţurile 
comunitare (al căror nivel depăşea oricum nivelul preţurilor medii din unele ţări 
membre şi era mult peste nivelul preţurilor mondiale). 

În cazul ţărilor membre, în care preţurile comunitare aveau ca efect o 
reducere a preţurilor medii, producătorii urmau să primească o compensaţie 
menită să atenueze practic măsura impusă prin preţ (care urmărea de fapt 
unitatea pieţei, preferinţa comunitară şi solidaritatea financiară). 

După fixarea acestor preţuri, ele au fost supuse anual unor reactualizări. 
Aceste măsuri de politică agricolă ajustate şi în funcţie de "valurile" de creşteri 
ale preţurilor din anii 70-80 au creat însă o problemă şi anume cea a 
supraproducţiei ce a generat elaborarea şi adoptarea unor politici "restrictive". 

Astfel, preţurile comunitare instituţionale (în ECU) au fost îngheţate sau 
reduse în expresie "nominală", fapt ce a indus o scădere substanţială a 
acestora în expresie reală. Convenţiile "agro-monetare" au compensat până la 
un anumit punct această scădere prin ajustarea preţurilor exprimate în 
monedele naţionale (care determinau discrepanţe mari de la o ţară membră la 
alta), folosind "ratele verzi" şi nu ratele de schimb. Acestea au fost însă 
supraevaluate astfel că media preţurilor în monede naţionale au crescut mai 
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repede decât preţurile comunitare exprimate în ECU. Acest fenomen a indus 
diferenţe considerabile de preţ între statele membre, creşterile fiind foarte mari 
în ţările în care valutele au scăzut mult faţă de ECU. Ca urmare, în acea 
perioadă au apărut discrepanţe mari de la o ţară la alta datorate deprecierii 
monedelor naţionale din unele ţări, fapt ce a generat, per global, creşteri 
substanţiale ale preţurilor de sprijin (cu mici reduceri de compensare a 
preţurilor în ţările cu monede puternice). Aceste măsuri au agravat substanţial 
costurile bugetare ale PAC. Începând cu 1993 (odată cu intrarea în vigoare a 
Pieţei Unice) aceste "rate verzi" au fost aliniate la ratele monetare, astfel că în 
cele din urmă au fost desfiinţate. Aceste măsuri au produs din nou perturbaţii 
pe piaţa produselor agricole, fapt ce a impus elaborarea şi adoptarea unor noi 
prevederi privind un sistem de ajutorare compensatoriu pentru fermieri, în 
cazul scăderii preţurilor ca urmare a desfiinţării "ratelor verzi". În 1995 s-au 
elaborat din nou măsuri speciale, menite să compenseze discrepanţele dintre 
preţuri (datorate evoluţiei ratelor de schimb naţionale) care ofereau fermierilor 
ajutoare compensatorii pe o perioadă de 3 ani, compensaţii finanţate parţial de 
către PAC. Această măsură, a avut ca scop prevenirea reducerii preţurilor 
până în 1999 (când ar trebui să se realizeze uniunea monetară). Această 
decizie însă a constituit o deviere importantă de la principiile iniţiale ale UE, 
fiind privită ca un pas spre "renaţionalizarea" PAC. 

Măsurile de politică pe produse, precum şi soluţiile complexe pe care le 
implică punerea lor în aplicare au subliniat practic dificultatea ivită în funcţio-
narea operantă a sistemului preţurilor comunitare în absenţa unei uniuni 
monetare între ţările U.E. Dacă preţurile şi ajutoarele acordate fermierilor 
fluctuează la fel cu ratele de schimb, determină abateri mari în preţurile 
produselor agricole şi implicit deformarea comerţului. 

Toate aceste măsuri au avut însă ca efect o creştere a productivităţii ce 
a fost încurajată până în anii '80 şi de o creştere a preţurilor, pe fundalul unor 
creşteri limitate ale consumurilor în U.E. Rezultatul a fost un grad mai înalt de 
autosatisfacere determinând în timp scăderea importurilor pentru majoritatea 
produselor aflate în concurenţă cu producţia CE. şi creşterea exporturilor în 
ţările terţe. 

Nivelul cheltuielilor pentru agricultură a devenit o problemă majoră 
pentru bugetul comunităţii. Din 1988 "disciplina bugetară" a impus "un ghid 
agricol" conform căruia cheltuielile de garantare FEOGA nu trebuiau să 
crească de la un an la altul cu mai mult de 74%. Iniţial, această garanţie a fost 
de 27,5 miliarde ECU dintr-un buget total de 43,3 miliarde, ponderea acesteia 
scăzând anual şi conform unor estimări, în 1999 suma ar putea fi de 38,4 
miliarde din 84,0 miliarde. Astfel, nevoia de a menţine cheltuielile pentru 
agricultură în aceste "limite orientative" a devenit principalul factor promotor al 
reformei PAC. O parte importantă din acest buget s-a alocat sub formă de 
subvenţie de export pentru zahăr. 
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În vederea redresării crizei bugetare a CE (datorată cheltuielilor ridicate 
pentru sprijinirea pieţei agricole), s-au impus anumiţi stabilizatori ce au acţionat 
diferit în funcţie de piaţa produselor. Aceştia au funcţionat în diverse moduri şi 
au contribuit în general la scăderea preţurilor sau a subvenţiilor, atunci când 
întreaga producţie CE depăşea anumite "cantităţi garantate" (CMG-uri). 

 
Tabelul 2 - Cheltuielile în UE pentru zahăr 

Specificare CEE-12/1992 UE-15/1996 

Zahăr - mil.ECU 1.937 1.891 

- sprijinul pieţei interne 632 438 

- rambursări pentru export 1.305 1.453 

 
În acelaşi timp a fost introdus şi un plan "complementar" care a 

determinat producătorii să-şi restrângă în mod voluntar suprafeţele cu cel puţin 
20% din terenul arabil, pentru cel puţin cinci ani, astfel ca aceştia să poată 
primi în schimbul deciziei luate, o compensaţie. 

Prelevările pentru producătorii de zahăr (estimare la 1,158 milioane ECU 
în 1996) sunt tratate ca fiind "o notă de plată pentru bugetul general" şi nu se 
scad din cheltuielile efectuate în baza Fondului pentru Agricultură (FEOGA). 

Funcţionarea pieţei zahărului cuprinde un sistem de cote de producţie, 
un preţ de intervenţie pentru zahărul rafinat şi un "preţ de bază" derivat pentru 
sfecla de zahăr, un regim de import-export, un sistem de autofinanţare, o 
schemă de egalizare a costului de stocare şi un sistem de rafinare ca o 
consecinţă a importurilor preferenţiale. 

Astfel, fiecare producător are dreptul la un preţ total garantat numai 
pentru o "cotă A" de bază (supusă unei taxe de 2%) şi o "cotă B" suplimentară 
(pentru care este aplicată o taxă de până la 39,5%), ce reprezintă cantitatea de 
zahăr pe care întreprinerea o poate produce şi vinde direct pe piaţa comunitară 
şi/sau piaţa mondială (în acest caz cu restituiri). Cotele sunt atribuite 
întreprinderilor de către statele membre, iar industriaşii încheie contracte indivi-
duale cu cultivatorii de sfeclă conform acestor reglementări (norme minimale). 

Producţia ce depăşeşte aceste cote este denumită "zahăr C" şi nu 
beneficiază de sprijin, poate fi comercializată în cadrul U.E. şi trebuie exportată 
fără "rambursări" pe piaţa mondială înainte de 31 decembrie până la expirarea 
campaniei de comercializare, preţul acesteia depinzând de piaţa de export. 
Menţionăm ca "rambursările" pentru export (costul subvenţiei la export) este în 
principiu finanţat din taxele pe cotele B de zahăr (sistemul de autofinanţare). 

Totodată, Reglementarea nr. 178/81, este menită să atenueze variaţiile 
anuale de producţie, astfel că producătorii au posibilitatea să poată raporta o 
cantitate de "zahăr C" pentru campania următoare într-o cantitate de maximum 
20% din producţia "cotei A", zahăr care trebuie obligatoriu să fie stocat timp de 
12 luni şi apoi oferit pe piaţă. Acest zahăr diminuează "cota A" în campania 
următoare de comercializare. 
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Începând cu campania de comercializare din anul 1986/1987, produ-
cătorii au suportat în întregime responsabilitatea financiară ce derivă din 
excedentele de producţie care s-au înregistrat peste producţia de bază anuală. 

Datorită acordurilor pe care UE le are cu ţările APC (din zona Caraibelor, 
Africa şi Pacific) acord ce permite importul de zahăr brut în vederea rafinării 
(care diminuează practic cotele producătorilor din UE), au fost necesare unele 
reglementări menite să corecteze disfuncţionalităţile de pe piaţa UE datorate 
acestor "preferinţe comunitare". Astfel, costul exportului pentru o cantitate de 
zahăr (din cota B sau C) echivalentă cu importul de zahăr brut destinat rafinării 
ce provine din ţările APC (care diminuează practic cotele la producătorii UE) 
este considerat "ajutor" pentru producători şi nu este impozitat. 

În schimb, importurile ce provin din alte ţări decât cele APC sunt supuse 
unor taxe de import prohibitive conform Rundei Uruguay, care sunt 
transformate în taxe specifice şi care de obicei au un nivel ridicat, ce este 
menit să protejeze piaţa zahărului în UE. 

În pofida sistemului cotelor de producţie impuse, disponibilităţile de 
producţie şi export au crescut, iar costurile subvenţiilor nu au fost acoperite de 
taxele percepute conform reglementărilor. Astfel s-a impus o nouă măsură de 
stabilizare menită să anuleze deficitul apărut în fiecare an (între costul 
subvenţiilor şi taxele încasate) prin perceperea unei "taxe adiţionale" 
proporţionale cu totalul taxelor "normale" în fiecare stat membru. 

Preţurile la zahărul din CE sunt mult mai mari decât nivelurile mondiale, 
dar ele rămân stabilite în comparaţie cu piaţa mondială unde se produc 
fluctuaţii mari. Deşi prin toţi aceşti "stabilizatori" se pretinde ca sistemul să se 
"auto-finanţeză" (deoarece subvenţiile la export sunt în mare parte acoperite 
de taxele pe care le plătesc producătorii) consumatorii din UE plătesc pentru 
zahăr un preţ intern ridicat. 

În concluzie, pe piaţa zahărului european există trei preţuri: un preţ 
indicativ, un preţ de intervenţie şi un preţ garantat, preţul de intervenţie fiind un 
preţ minim garantat la sfecla de zahăr. 

Sistemul de cote a fost criticat de Curtea de Cenzori deoarece se 
consideră că acesta menţine şi încurajează o producţie neeconomică. Cu toate 
acestea, schimbările de politică pe produs din 1992 şi 1995 nu au fost 
semnificative, cu excepţia recunoaşterii faptului că ajustările acestor cote ar fi 
necesare ca urmare a obligaţiilor asumate prin acordul Rundei Uruguay 
(limitarea subvenţiilor la export reprezentând un motiv de încurajare majoră). 
Până în prezent interesele cultivatorilor şi producătorilor, au descurajat 
reforma, iar obligaţiile pe care UE le are faţă de APC complică şi mai mult 
adoptarea schimbărilor. 

La începutul fiecărui an agricol Consiliul de Organizare decide 
modificările ce urmează să fie luate pe piaţa zahărului, aplicabile pentru 
campania toamnă-iarnă a anului respectiv: 
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 instaurarea unui nou sistem de reducere a producţiei garantate prin 
cote, până la respectarea angajamentelor de preţ în cadrul Acordului 
Agricol instaurat între negociatorii comercianţi din ciclul Rundei 
Uruguay (GATT), până la determinarea coeficienţilor de producţie 
pentru cotele A şi B ale fiecărei ţări membre; 

 înaintarea regimului preferenţial de import de zahăr brut ce 
garantează securitatea de aprovizionare a tuturor rafinăriilor portuare 
ale Uniunii Europene; 

 revizuirea şi reducerea suplimentărilor de ajutorare naţională ce pot fi 
acordate de Italia, Spania şi Regatul Unit; 

 menţinerea la nivelul cotelor de producţie existente până în campania 
2000/2001; 

 menţinerea pe o perioadă mai îndelungată a regimului de autofi-
nanţare a acestui sector. 

În Piaţa Comună sunt mai multe organisme de intervenţie şi regularizare 
a pieţei zahărului, şi anume: FIRS - fondurile de intervenţie şi regularizare a 
pieţei zahărului; CIPS - Comitetul interprofesional al producătorilor de sfeclă. 

Prin FIRS se pregătesc, se pun în execuţie şi se urmăresc deciziile 
privind măsurile concrete de intervenţie, pe piaţa zahărului. CIPS urmăreşte şi 
pune în aplicare raporturile interprofesionale între producătorii de sfeclă şi 
industriaşii de zahăr. Tot în cadrul CIPS există un Comitet de gestiune a 
zahărului la nivelul Pieţei Comune. 

Prin CIPS relaţiile contractuale sunt respectate şi prevăd cantitatea 
livrată cu "cota A" şi cantitatea suplimentară cu "cota B". Cantităţile livrate şi 
plătite producătorilor sunt exprimate în tone sfeclă la 16% zahăr. 

Piaţa zahărului în Piaţa Comună se regularizează printr-o disciplină de 
producţie şi o organizare interprofesională ce are ca obiectiv ajustarea cererii 
în funcţie de un preţ minim garantat atât la sfeclă cât şi la zahăr. 

Acordul GATT stipulează "o continuare a procesului de reformă" iar 
negocierile vor începe în 1999. Se aşteaptă ca viitoarele negocieri să reducă 
sprijinul acordat producătorilor care, coroborat cu reducerea tarifelor, a 
rambursărilor la export şi a cantităţilor impuse să permită accesul pe piaţă şi să 
creeze o mai mare liberalizare a comerţului. Revizuirea anuală a preţurilor şi 
cotelor va aduce flexibilitate de reacţie la dezvoltarea în dinamică a pieţei. 

Deoarece piaţa mondială a zahărului este o piaţă de tip speculativ 
derivată din caracteristica sa de piaţă a excedentului, importurile sunt 
restricţionate de următoarele principii: 

 controlul importurilor prin mecanismul licenţelor;  

 contingentarea cantităţii importate din zonele preferenţiale în baza 
acordurilor de lungă durată; 

 regim vamal bazat pe principiul taxelor fixe şi nu al taxelor 
proporţionale, utilizându-se ca bază a taxelor fixe diferenţa dintre 
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preţul indicativ comunitar şi o valoare medie antecalculată a ofertei de 
pe piaţa mondială. 

În consecinţă accesul zahărului importat în Piaţa Comună se face la un 
preţ minim care reprezintă 90% şi la un preţ maxim de 110% în raport cu preţul 
de intervenţie comunitar. 

În deceniul '60 Piaţa Comună a fost obligată să adopte primele regle-
mentări privind filiera zahărului, ce urmăreau să elimine principalele cauze 
dintr-un sistem de reglementări ce să permită controlul pieţei şi să relanseze 
industria zahărului din sfeclă izolând-o de piaţa mondială pe următoarele 
considerente: 

 costul zahărului produs în Comunitate este superior zahărului aflat pe 
piaţa mondială; 

 importul de zahăr este controlat doar de taxe vamale proporţionale; 

 existau diferenţe semnificative ale preţului între zonele excedentare şi 
cele deficitare cu tendinţa reducerii numerice a partenerilor implicaţi 
pe filieră în zonele excedentare aflaţi în imposibilitatea de a rezista 
concurenţei; 

 fluctuaţia preţului cu amănuntul pe piaţă ca urmare a variaţiei 
dobânzilor bancare; 

 reducerea numerică a fermierilor producători de sfeclă şi scăderea 
suprafeţelor ocupate cu sfeclă de zahăr; 

 închiderea fabricilor de zahăr şi creşterea ratei şomajului în industria 
alimentară. Industria zahărului din România, în momentul de faţă, din 
motive similare, se găseşte într-o fază de "cădere liberă" pe care doar 
privatizarea nu o poate rezolva. 

Continuarea aplicării actualelor reglementări pe piaţa românească va 
avea drept consecinţă următoarele: 

 accentuarea declinului industriei zahărului sub aspectul reducerii 
producţiei de zahăr ca urmare a micşorării suprafeţelor cultivate cu 
sfeclă şi a randamentelor mici obţinute constant prin aplicarea unor 
tehnologii deficitare în input-uri materiale şi mecanice; 

 accentuarea creşterii ponderii zahărului importat în consumul anual; 

 decapitalizarea şi falimentarea întreprinderilor de industrializare a 
sfeclei; 

 reducerea producţiei de produse derivate prin utilizarea subprodu-
selor din procesarea sfeclei (tăiţei, melasă), şi anume carne, lapte, 
alcool, medicamente etc.; 

 reducerea veniturilor agricole şi nivelului de trai a producătorilor de 
sfeclă; 
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 creşterea ratei şomajului în mediul rural şi preorăşenesc. Introducerea 
în ţara noastră a legislaţiei Comunitare

1
 ar putea avea drept 

consecinţe: 

 creşterea producţiei naţionale de zahăr la 500-550 mii tone/an ceea 
ce ar permite României ca în momentul aderării să acceadă la o cotă 
de 650 mii tone/an cu un profit brut agricol de 100-165 milioane $/an; 

 reducerea efortului valutar pentru achiziţionarea zahărului necesar 
consumului populaţiei cu cca 75-85 milioane $/an; 

 creşterea venitului real al populaţiei rurale ocupate pe filiera zahărului 
cu 200-250 $/an pe membru de familie; 

 creşterea preţului de vânzare a zahărului de o manieră graduală, 
controlată, nespeculativă, capabilă să ofere profituri garantate tuturor 
partenerilor implicaţi pe filieră şi să se menţină relativ constant 
consumul/cap de locuitor. 

În cadrul strategiei de dezvoltare economică pe termen mediu şi lung a 
României, în viziunea aderării şi integrării în perspectivă în Uniunea Euro-
peană, obiectivele politicii agricole constau în creşterea contribuţiei acestei 
ramuri la dezvoltarea economică durabilă, prin asigurarea unui nivel superior 
de utilizare a resurselor naturale, materiale şi umane de muncă, armonizarea 
cu mediul înconjurător, ridicarea calităţii vieţii şi o mai mare coeziune 
economică şi socială. 

În concordanţă cu strategia generală de dezvoltare economică, politica 
agricolă trebuie să asigure crearea graduală a condiţiilor pentru ca agricultura 
să devină un sector competitiv, capabil să se integreze avantajos în Piaţa 
Unică Europeană, în dinamica ei, prin instituţionalizarea mecanismelor pieţei şi 
convergenţei lor cu cele comunitare, formarea unei noi structuri agrare, 
modernizarea sectorului agroalimentar, dezvoltarea rurală, protecţia mediului 
înconjurător şi alinierea la standardele internaţionale. 

Una din condiţiile fundamentale ale realizării politicii agroalimentare a 
României o constituie înscrierea ei în tendinţele de internaţionalizare, 
condiţionate de aplicarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană şi a 
Actului final al Rundei Uruguay. 

Realizarea în final a integrării în Uniunea Europeană necesită măsuri de 
politică economică pe etape - preaderare şi aderare -pentru realizarea 
convergenţelor, a reperelor comunitare. 

Realizarea preaderării, aderării şi integrării necesită intensificarea 
dialogului dintre Uniunea Europeană şi România pentru asigurarea 
convergenţei politicii agroalimentare a României cu a Uniunii Europene. 

Dată fiind complexitatea agriculturii, funcţiile sale economice, sociale şi 
politice, dar şi a industriei alimentare, dialogul nu trebuie limitat la soluţii 

                                                           
1
 Raportul privind implicaţiile Aquis-ului comunitar asupra filierei zahărului din 
România, grupul de lucru "zahăr", MAA, iunie, 1998. 
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tehnice, comerciale, financiare, ci să urmărească armonizarea politicii agricole 
şi alimentare a României cu politica Uniunii Europene în cadrul obiectivului 
general de formare a Pieţei Unice Europene. 

1.2. Strategia de politică sectorială 

Strategia industriei zahărului elaborată în 1998 de un colectiv din IEA 
împreună cu Patronatul zahărului însuşită de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei ca bază a politicii sectoriale şi de F.P.S. ca document de referinţă 
în politica de privatizare monitorizată, consfinţeşte: 

 existenţa şi funcţionalitatea, începând din 1999, a 19 fabrici de zahăr 
cu o capacitate de prelucrare a sfeclei de 50 mii tone zilnic; 

 cultivarea cu sprijinul întreprinderilor prelucrătoare, începând din 
1999, a 160 mii ha anual în regim adecvat tehnologiei specifice zo-
nale de cultură, cu asigurarea pentru producătorii agricoli a resurselor 
financiare pentru înfiinţarea, menţinerea în cultură şi recoltarea 
integrală a producţiei de rădăcini de sfeclă de zahăr; 

 creşterea progresivă a producţiei de sfeclă de la nivelul din 1998 de 
20 t/ha la 28 t/ha în 2003 sau la 30 t/ha în 2005 creează premisele că 
în fabricile de zahăr se poate obţine producţia care acoperă necesarul 
intern de consum. 

Creşterile previzionate sunt realiste pentru că se bazează pe revenirea 
în cultură a sfeclei, mai ales în zonele tradiţionale cu potenţial natural evident, 
suprafeţe grupate la distanţe optime faţă de întreprinderile prelucrătoare. 

Trebuie menţionat faptul că aproape 50% din societăţile comerciale din 
industria zahărului sunt deja privatizate, pachetul majoritar al acţiunilor 
acestora fiind preluat de firme de prestigiu din Austria, Franţa, Germania, 
Marea Britanie, cu aport financiar semnificativ. Susţinerea financiară s-a 
concretizat în retehnologizarea instalaţiilor şi echipamentelor de extracţie, dar 
şi în relansarea producţiei de rădăcini de sfeclă de zahăr. 

La o producţie de sfeclă de 28 tone/ha producătorii agricoli devin 
profitabili şi în consecinţă în industria zahărului se vor obţine 500 mii tone 
zahăr, producţie care constituie de fapt COTA de zahăr pe care România o va 
negocia cu U.E. la tratativele de aderare. 
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CAPITOLUL 2: INDUSTRIA ULEIULUI 

 

2.1. Reglementări derivate din perspectiva aderării la U.E. 

În perspectiva aderării României la U.E., în baza ordinului M.A.A. 
nr.28/30.04.98 au fost constituite grupuri de lucru pe produs pentru adoptarea 
ACQUIS -ului Comunitar. 

Pentru produsele oleaginoase reglementările de bază sunt cele cu nr. 
3766/1991 şi 2294/1992. Raportul elaborat de grupul de lucru pentru cereale şi 
oleaginoase subliniază câteva dintre aspectele ce trebuiesc avute în vedere şi 
anume: 

 La seminţele oleaginoase producţia nu acoperă consumul decât în 
proporţie de 55-60% pentru uleiuri şi de 20-25% pentru şroturi 
furajere, ceea ce nu a necesitat instituirea unor sisteme de 
intervenţie, sprijinul producătorilor în acest sistem făcându-se numai 
prin sistemul plăţilor pentru suprafeţele arabile. 

 Regimul de import-export; 

 Schema de plăţi pentru suprafeţele arabile şi restrângerea terenurilor 
(set-aside); 

 Sistemul integrat de administrare şi control care este asigurat de 
Direcţia Generală a VI a a Comunităţii Europene şi de către Ministe-
rele Agriculturii din Ţările Membre. 

 Calitatea seminţelor stabilită prin R(CEE) 2739/1975 cu modificările 
ulterioare la seminţele oleaginoase fiind admise numai soiurile 
înscrise în Catalogul Comunitar. 

 Agenda 2000 care prevede o reducere a preţului de intervenţie la 
cereale cu 20% în paralel cu o creştere a ajutoarelor directe, acestea 
acoperind numai 50% din influenţa scăderii preţului de intervenţie. 

 Pentru plantele oleaginoase ajutoarele directe vor rămâne la nivelul 
actual, în timp ce pentru plantele proteice acestea se vor majora. 

În urma prelucrării datelor, Grupul de lucru a considerat ca fiind prioritare 
următoarele direcţii de lucru în domeniul cerealelor şi oleaginoaselor: 

 Armonizarea legislaţiei româneşti cu cea existentă în Comunitatea 
Europeană; 

 Crearea unor mecanisme pentru funcţionarea unei pieţe reale a 
cerealelor şi oleaginoaselor în România; 

 Direcţionarea ajutoarelor bugetare pe produse şi priorităţi; 

 Utilizarea fondurilor SAPARD pentru organizarea unor exploataţii 
agricole eficiente, încurajarea tinerilor fermieri prin acordarea 
creditelor cu dobândă redusă; 
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 Stimularea activităţii de marketing - Orientarea pentru cultivarea 
produselor care beneficiază de sprijin comunitar. Studiile existente 
până în prezent referitoare la sectorul plantelor oleaginoase (în 
discuţie fiind floarea soarelui) pun în evidenţă eficienţa acestei culturi 
privită prin prisma competitivităţii şi a posibilităţilor sale de încadrare 
în standardele internaţionale. 

Astfel, prin realizarea unei matrici de analiză politică (MAP), pentru 
cultura florii soarelui, s-au determinat coeficientul de protecţie nominală (CPN), 
coeficientul de protecţie efectivă (CPE) şi costurile resurselor interne (CRI), 
coeficienţi care prin valorile lor (tabelul 3) evidenţiază perspectivele acestei 
culturi. 

 
Tabelul 3 - MAP pentru producţia de floarea soarelui în asociaţii legale 

(1997/1998) 

Specificare Venituri 
Costuri 

comercializabile 
Factori 

dominanţi 
Profituri 

Particular 2,100,000 1,010,679 975,199 114,122 

Social 2,023,454 936,304 869,352 217,798 

Transferuri 76,546 74,375 105,847 -103,676 

CPN = 1.04; CPE = 1.00; CRI = 0.80; 
Sursa:"Competitivitatea internaţională a agriculturii româneşti", pag.9, Bucureşti, 1998; 

 
De asemenea, studiul efectuat de o parte a membrilor grupului AREA 

sub îndrumarea profesorului Ken Thomson a încercat să surprindă, pe cât 
posibil, efectele economice ale aderării României la U.E., cercetarea incluzând 
15 produse care totalizează 65,1% din valoarea producţiei româneşti în 1997, 
considerat an de bază al studiului. 

Ipotezele care au stat la baza studiului au fost: 

 aderarea României la U.E. În 2006 prin adoptarea politicii agricole 
comunitare 

 creşterea productivităţii agricole în medie cu 2,5% pe an, până în 
momentul aderării, cu o rată de creştere a veniturilor reale ale 
consumatorilor de 3% cu o alternativă de creştere de 6% a veniturilor 
consumatorilor în termeni reali; 

 menţinerea preţurilor reale la nivelul celor din 1997; 

 modificarea preţurilor interne până la nivelul maxim al preţurilor care 
ar putea fi nivelul preţurilor de intervenţie prevăzute de agenda 2000; 

 acordarea / neacordarea de plăţi directe către producătorii români; 
S-au utilizat 4 simulări ale modelului, reprezentând calculaţii ale 
unor ipoteze diferite. 
Astfel, pentru cultura florii soarelui, în ipoteza standard, preţul intern va fi 

de 2140 Iei/Kt în condiţiile neaderării faţă de 2003 Iei/Kt în condiţii de aderare; 
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la nivelul producţiei, aceasta va fi mai mare cu 5.5% în ipoteza neaderării faţă 
de cea a aderării. 

În ceea ce priveşte efectele asupra veniturilor reale (mld. lei p.c. 1997) 
acestea vor scădea cu 160 mld. lei la nivelul producţiei, neexistând plăţi directe 
şi va fi de 166 mld. lei la nivelul consumatorilor. 

În perspectiva aderării au fost proiectate şi angajamentele pe diferite 
scenarii care au fost comparate cu proiecţiile atât ale cheltuielilor bugetare 
necesare cât şi cu cele ale cantităţilor subvenţionate, rezultatele fiind 
prezentate în tabelele 4 şi 5. 

 
Tabelul 4 - Proiecţiile pe scenarii a cheltuielilor bugetare în comparaţie cu 

angajamentele OMC 

Produse 

Angajamente 
privind chelt. 

bugetare 
(mil.ECU) 

Scenariul 0 
2004 

Angaja-
me 
nte 

privind 
chelt. 

bugetare 
(mil.ECU) 

Scenariul 1 
2006-

nonaderare 

Scenariul 2 
2006-aderare 

Proiecţii 
chelt. 
(mii. 
ECU) 

Depăşire 

Proiec-
ţii 

chelt. 
(mii. 
ECU) 

Depă-
şire 

Proiec-
ţii 

chelt. 
(mii. 
ECU) 

Depă-
şire 

Floarea 
soarelui 

0.014 0.7 x 0.012 0.6 X 0 X 

Sursa: Angajamentele agriculturii în cadrul OMC: Probleme privind aderarea la U.E., pg. 9, 
Bucureşti, 1998 

 
 
Tabelul 5 - Proiecţiile pe scenarii ale disponibilului la export în 

comparaţie cu angajamentele OMC 

Pro-
duse 

Anga-
ja- 

mente 
privind 
cant. 
sub-

ven. la 
export 
2004 

Scenariul 0 
2004 

Angaja- 
ment 

privind 
cant. 

subvent 
la 

export 
2006 

Scenariul 1 
2006-nonaderare 

Scenariul 2 
2006-aderare 

Disponibil 
la 

export 

Depă-
şire 

Disponibil 
la export 

Depăşire 
Disponibil 
la export 

Depăşire 

Floarea         
soarelui 0.9 KT 21 KT x 0.83 KT -68 KT X 109 KT x 

Sursa: "Angajamentele agriculturii în cadrul OMC, Probleme privind aderarea la U.E, pg. 10, 
Bucureşti, 1998; 

 
La cultura florii soarelui, atât pentru scenariul 0 cât şi pentru scenariul 1 

se va înregistra depăşirea cheltuielilor bugetare în timp ce disponibilul la export 

file:///D:/ngajamente
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proiectat se va reduce de la 21 KT în scenariul 0 la -68 KT în scenariul 1 
urmând să crească vertiginos în scenariul 2 (2006 - aderare). 

Având în vedere potenţialul României la exportul de floarea soarelui 
pentru a putea respecta angajamentele OMC vor fi necesare adoptarea unor 
măsuri de politică agricolă pe produs care vor conduce la creşterea 
competitivităţii pe pieţele externe . 

2.2. Evoluţia comerţului României cu grăsimi animale şi vegetale 

Aplicarea acestor măsuri va fi posibilă pe fondul situaţiei existente în 
prezent în cadrul sectorului plantelor oleaginoase cu accent deosebit asupra 
evoluţiei comerţului atât la nivel macro cât şi la nivel micro . 

Astfel, acoperirea necesarului de consum atât pentru prelucrare cât şi 
pentru consumul populaţiei s-a realizat prin importuri, preţul produselor 
importate fiind adesea mult mai redus decât al produselor indigene. Astfel, 
comerţul exterior cu grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale a variat de la un an la 
altul, soldul balanţei comerciale fiind pozitiv, însă cu tendinţă accentuată de 
reducere.Dacă la nivelul anului 1997, potrivit datelor oficiale existente, soldul 
balanţei (EXP.FOB - IMP. CIF) a atins un maxim de 90.4 mil.$, în decurs de 
numai 6 luni s-a redus la 4.3 mil.$, gradul de acoperire al importului prin export 
fiind din ce în ce mai redus (tabelul 6): 

 
Tabelul 6 - Evoluţia comerţului exterior al României  

pe secţiuni 1995-1998 (mil. $) 

 EXPORT FOB IMPORT CIF 

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 

Total 7910 8084 7755.5 3365.7 10278 11435 10034. 4515.4 

Animale 
vii şi 
produse 
animale 

170 155 187 38.9 129 74 53.6 71 

Produse 
vegetale 

209 374 134.4 64.1 167 55 138.9 96.8 

Produse 
alimentare 

72 108 85.4 49.4 581 605 370.6 177 

Grăsimi şi 
uleiuri 

82 70 119.4 27.8 32 24 29 23.5 

Sursa: Anuarul de Comerţ Exterior al României,1997 - Buletinele Statistice nr. 12/1997 (1.I.-
30.XI. 1997), nr. 6/1998 (1.I.-31.V. 1998); 

 
Detaliind analiza la nivelul florii soarelui şi a soiei nu putem să nu ne 

oprim în special asupra evoluţiei importului. Importul românesc de seminţe de 
floarea soarelui a fost estimat în 1997 la 350 tone faţă de 650 tone în 1996. În 
majoritate importul de seminţe de floarea-soarelui a fost reprezentat de 
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sămânţă pentru semănat. În primele 6 luni ale lui 1997 importându-se 321 
tone, principalii furnizori fiind Turcia (39%), S.U.A. (25%) şi Italia (18%). 

La cultura soiei, în primele 6 luni ale anului 1997 s-au importat 854 tone 
ulei rafinat şi 50 tone ulei brut de soia, principalele surse de import fiind Olanda 
(89%) şi Germania (10%). Importul românesc de şrot de soia s-a diminuat 
datorită mai ales declinului efectivelor de animale . În intervalul ian.-iun. 1997 
România a importat 38457 tone de şrot de soia, principalii furnizori externi fiind 
Argentina (82%)şi India (8%). 

Problema deosebită în prelucrarea boabelor de soia este valorificarea 
şrotului, care, cu toate că poate asigura în totalitate consumul intern este 
concurat pe piaţă de importuri cu taxă vamală foarte mică (5%).Pentru a putea 
face faţă concurenţei, patronatul din industria uleiului a propus M.A.A. mărirea 
taxei vamale de la 5% la 31% pentru a proteja producţia internă. 

În ceea ce priveşte exportul românesc de ulei de floarea soarelui şi soia 
la nivelul anului 1997, din cele 15 societăţi comerciale analizate numai 4 
societăţi au livrat ulei rafinat la export şi anume Roşiori, Ulcom, Ulvas şi Ultex 
în cantitate totală de 11141 tone, reprezentând numai 5.7% din producţia totală 
de ulei rafinat, situaţia fiind explicabilă prin lipsa unor pieţe de desfacere sigure 
corelată de cele mai multe ori şi cu o calitate necorespunzătoare a produsului 
finit şi un preţ ridicat. 

Nu acelaşi lucru se poate afirma despre producţia de uleiuri brute livrate 
la export care a reprezentat 51% din producţia totală obţinută, din cele 15 
societăţi 14 având contracte ferme pentru export la acest produs. 

De asemenea, un procent ridicat al livrărilor la export l-a deţinut 
cantităţile de acizi graşi - respectiv 80% din producţia totală. Despre cantităţile 
de şroturi, atât cele de floarea soarelui cât şi cele de soia, nu este cazul să mai 
insistăm întrucât acestea au fost foarte reduse în comparaţie cu producţia 
obţinută, explicaţia constând în preţul ridicat de livrare comparativ cu preţurile 
pieţei mondiale. Dacă exportul de şrot de floarea soarelui a reprezentat în 1997 
39.2% din producţia totală, cel de soia a fost de numai 0.08%, situaţia detaliată 
fiind prezentată în tabelul 7. 

 
Tabelul 7 - Situaţia livrărilor la export în anul 1997 

U.M. = tone 

Nr. 
crt. 

Societate 
comercială 

Ulei rafinat 
- tone - 

Uleiuri 
brute 

- tone - 

Şroturi (tone) Acizi 
graşi -
tone- 

Floarea-
soarelui 

Soia 

1 ARDEALUL - 10005 13016 - 685 

2 MÂNDRA - 2565 - - - 

3 ULVEX - 28307 16740 - - 

4 ARGUS " 13629 13045 - 1978 

5 SOLARIS ~ 2833 5587 - 581 

6 INTEROIL - 750 5371 - 1308 
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Nr. 
crt. 

Societate 
comercială 

Ulei rafinat 
- tone - 

Uleiuri 
brute 

- tone - 

Şroturi (tone) Acizi 
graşi -
tone- 

Floarea-
soarelui 

Soia 

7 MUNTENIA - - 5901 - 648 

8 OLPO - 6615 14336 - 125 

9 PRUTUL - 8947 5495 - - 

10 ROŞIORI 154 21290 8640 - 207 

11 ULCOM 9987 53859 47537 - 111 

12 UNIREA - 21675 24500 - 3214 

13 ULVAS 600 6266 1183 84 - 

14 ULTEX 400 9043 - - - 

15 EXPUR - 7956 - - - 

16 TOTAL 11141 209505 161351 84 8857 

Sursa: Date furnizate de "ULPROD", martie,1998; 

 
În perspectiva aderării la U.E. situaţia sectorului plantelor oleaginoase 

este mai favorabilă decât cea a altor sectoare datorită deficitului acestor 
produse în cadrul Comunităţii. Astfel, sunt necesare o serie de măsuri atât la 
nivelul producătorilor agricoli cât şi al industriei prelucrătoare, măsuri care pot 
viza următoarele aspecte: 

•  creşterea producţiilor plantelor oleaginoase prin sporirea 
randamentelor la hectar şi nu în special pe seama creşterii suprafeţelor 
cultivate; 

•  creşterea taxelor vamale la importul de şrot de soia de la 5% la 31% 
pentru a proteja producţia internă, necesarul de şrot putând fi asigurat 
de societăţile comerciale româneşti. 

•  continuarea schemei de cupoane şi în acest an, dar numai în măsura 
în care prin valoarea lor acestea vor putea acoperi o parte 
semnificativă din costul de producţie; este însă de preferat ca aceste 
cupoane să se acorde diferenţiat în funcţie de performanţele fiecărui 
producător; 

•  instituirea unui preţ minim garantat orientativ care să permită 
producătorilor estimarea preţului pe care îl vor obţine pentru producţia 
de plante oleaginoase livrate; 

•  acordarea de credite cu dobândă redusă pentru unităţile de prelucrare, 
credite care vor fi orientate cu precădere spre modernizare şi 
retehnologizarea procesului de producţie; 

•  susţinerea producătorilor agricoli prin acordarea de subvenţii şi accesul 
la credite cu dobândă preferenţială care să permită acestora reluarea 
procesului de producţie; 

•  îmbunătăţirea relaţiilor producători-unităţi de industrializare prin 
încheierea în continuare a contractelor de integrare şi creşterea din 
punct de vedere calitativ a conţinutului acestora astfel încât să se 
elimine pe cât posibil riscul nerespectării clauzelor contractuale; 
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• reducerea sau scutirea de la plata taxelor vamale a utilajelor destinate 
prelucrării; 

În măsura în care acestea vor fi concretizate, se poate aştepta o 
redresare a situaţiei care va permite ulterior, pe măsura revigorării economiei 
în ansamblul său, pătrunderea României pe pieţele externe cu produse 
competitive atât din punct de vedere al preţului cât şi al calităţii, favorizând 
crearea unei imagini noi a economiei ceea ce va deschide porţile spre U.E. 
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CAPITOLUL 3: SECTORUL VITICOL 

 

3.1. Situaţia actuală a sectorului viti-vinicol din Uniunea 
Europeană 

Sectorul viti-vinicol european este o dimensiune mondială. Uniunea 
Europeană ocupă primul loc pe toate planurile: 

 producţia: plantaţiile viticole europene reprezintă peste 45% din 
suprafaţa viticolă mondială şi asigură, în medie, 60% din producţia 
mondială de vin; 

 consumul: pentru campania 96/97, consumul de vin din UE este 
estimat la 128 mil.hl, ceea ce reprezintă peste 60% din consumul 
mondial; 

 comerţul cu vin: UE este primul exportator mondial şi cea mai mare 
piaţă de import. Valoarea exporturilor de vin în 1995-1996 a fost în 
medie de 2,4 miliarde ECU. 

Din 1976 până în 1996 suprafaţa cultivată cu viţă de vie din UE a scăzut 
de la 4,5 la 3,4 mil.ha, ceea ce reprezintă un ritm anual de descreştere de 
1,4%, aproape 56 mii ha/an. În ultimii ani, ritmul scăderii suprafeţelor a fost mai 
puţin important. Plantaţiile comunitare au îmbătrânit progresiv, iar reînnoirea lor 
nu s-a făcut într-un ritm suficient pentru a menţine neschimbată rentabilitatea 
lor, excepţie făcând doar câteva regiuni. 

Cu o producţie care a oscilat în ultimii ani între 152 şi 162 mil.hl, UE este 
primul producător mondial de vin. Producţia de vin este caracterizată de 
fluctuaţii anuale importante datorate, pe de o parte, de condiţiile climatice şi pe 
de altă parte de tehnologiile de cultură. 

La nivelul Uniunii Europene, după o cădere în 1991/1992 la 42,9 hl/ha şi 
o creştere în 1992/1993 la 53,7 hl/ha, randamentele au scăzut din nou în 
următorii ani la 46,3 hl/ha în 1993/1994 şi 45,7 hl/ha în 1994/1995. 

Consumul de vin în EUR-15 s-a situat în 1996 la peste 129 mil.hl, cu o 
medie puţin peste 34 litri/locuitor/an (tabelul 8). 

 
Tabelul 8 - Consumul de vin, Uniunea Europeană 

- mii hi - 

Specificare 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

EUR 15 134,4 130,2 133,2 - - 129,9 - 

EUR 12 132,4 126,3 129,3 128,7 124,2 125,7 - 

Belgia 1,8 2,1 2,1 1,9 1,9 2,1 2,4 

Danemarca 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 

Germania 20,7 18,3 18,6 18,9 18,2 18,7 18,9 
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Specificare 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

Grecia 2,6 2,6 2,9 3,1 2,3 3,0 2,6 

Spania 17,1 16,8 16,2 15,9 15,3 14,4 14,6 

Franţa 38,0 36,9 37,3 36,6 35,7 35,1 34,9 

Irlanda 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Italia 35,7 35,5 35,8 35,8 34,1 35,6 - 

Luxemburg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Olanda 2,1 2,1 1,9 2,0 1,9 1,7 - 

Austria 2,6 2,6 2,6 - 2,5 2,5 2,5 

Portugalia 6,3 4,4 6,0 5,8 5,7 5,6 - 

Finlanda 0,2 0,2 0,2 0,3 - 0,3 0,2 

Suedia 1,1 1,0 1,1 1,1 - 1,1 1,1 

Regatul Unit 6,2 6,0 6,7 6,7 7,2 7,2 7,5 

Sursa: EUROSTAT 1998. 

 
In ultimii 20 de ani, consumul de vin a scăzut considerabil, în special în 

ţările producătoare unde nivelul consumului pe locuitor era mult mai mare. 
Între 1986 şi 1996 consumul total de vin în EUR-15 s-a micşorat cu 10 

mil.hl. Această scădere reflectă o tendinţă strâns legată în particular de 
modificările structurale în modul de viaţă, în comportamentul consumatorilor, în 
rolul pe care-l joacă vinul în alimentaţie etc. 

Uniunea Europeană exporta, în medie, în 1995 şi 1996, puţin peste 10 
mil.hl, în valoare de 2,4 mild.ECU (tabelul 9). 

 
Tabelul 9 - Exportul de vin, Uniunea Europeană 

- mii hi - 

Specificare 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

EUR 15 - - - - - 10,5 - 

EUR 12 8,5 8,3 9,5 13,0 - - - 

Belgia 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Danemarca 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,08 

Germania 2,6 2,7 2,6 3,2 3,2 2,5 2,5 

Grecia 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

Spania 5,5 6,1 7,2 8,0 6,1 6,1 8,0 

Franţa 12,1 11,4 10,9 11,5 12,1 13,1 14,2 

Irlanda 0,001 0,002 0,001 - 0,007 0,008 0,005 

Italia 12,3 12,4 11,3 15,0 19,4 14,6 - 

Luxemburg 0,1 0,09 0,09 0,1 0,09 0,1 0,09 

Olanda 0,04 0,04 0,08 0,1 0,1 0,1 - 

Austria 0,1 0,2 0,1 - 0,2 0,1 0,2 

Portugalia 1,5 2,3 2,1 2,1 1,7 1,8 - 

Finlanda 0,001 - - 0,001 - 0,002 0,02 

Suedia 0,01 0,01 - - - 0,001 0,006 

Regatul Unit 0,06 0,06 0,05 0,06 0,1 0,2 0,3 

Sursa: EUROSTATAT, 1998 
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Datele pentru 1997 indică o creştere netă a exporturilor, atât cantitativ 
cât şi valoric. Principalele destinaţii sunt SUA, Elveţia, Canada şi Japonia. 

Uniunea Europeană este, de asemenea, primul importator mondial de 
vin, cu un volum mediu de 5,3 mil.hl în perioada 1995-1997. Principalele ţări 
partenere sunt Australia, SUA, Chile, Ungaria, Bulgaria, Africa de Sud şi fosta 
Iugoslavie (tabelul 10). 

 
Tabelul 10 - Importul de vin, Uniunea Europeană 

- mii hl - 

Specificare 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 

EUR 15 - - - - - 7,1 - 

EUR 12 3,1 3,1 3,2 4,1 - - - 

Belgia 1,9 2,1 2,2 2,2 2,2 2,4 2,7 

Danemarca 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,6 

Germania 11,4 10,4 9,7 10,6 10,6 11,3 11,5 

Grecia 0,06 0,08 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 

Spania 0,04 0,2 0,6 0,1 1,8 2,2 0,3 

Franţa 5,5 7,3 6,2 6,9 7,9 6,4 5,3 

Irlanda 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

Italia 0,7 0,7 0,4 0,3 0,2 0,3 - 

Luxemburg 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Olanda 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 - 

Austria 0,2 0,2 0,2 - 0,2 0,3 0,3 

Portugalia 0,05 0,03 0,04 1,2 1,3 0,7 - 

Finlanda 0,2 0,3 0,3 0,3 - 0,3 0,3 

Suedia 1,2 1,1 1,1 1,1 - 1,1 1,2 

Regatul Unit 6,3 6,1 6,6 6,7 7,3 7,5 7,9 

Sursa EUROSTAT, 1998 

 
Viticultura UE redescoperă realităţile foarte diferite de la un stat membru 

la altul, de la o regiune la alta, nu numai datorită gradului de specializare a 
exploataţiilor viti-vinicole cât şi datorită dimensiunilor podgoriilor şi a tipului de 
vin produs. În altă ordine de idei practicile oenologice proprii fiecărei regiuni de 
producţie şi legătura foarte marcantă cu terenurile contribuie la accentuarea 
caracteristicilor regionale a viti-viniculturii europene. 

Viţa de vie nu este numai o componentă esenţială a peisajului în 
regiunile viticole, dar contribuie şi la conservarea lui, întrucât împiedică 
eroziunea solului şi asigură prezenţa omului în zone de cele mai multe ori 
fragile din punct de vedere al mediului înconjurător şi care sunt adesea fără 
alternative economice rurale. Viticultura poate fi totuşi, în egală măsură, o 
sursă de probleme cauzate mai ales de aplicarea unei mecanizări inadecvate, 
de folosirea intensivă a produselor fitosanitare, de un aport excesiv de 
îngrăşăminte etc. 
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3.2. Fiscalitatea în sectorul vinului 

Vinul, împreună cu uleiurile minerale şi tutunul, constituie un produs 
supus accizelor la care se adaugă TVA-ul, aplicat la băuturile alcoolice. 
Accizele şi TVA-ul reprezintă cele două elemente determinante ale taxelor 
fiscale aplicate pentru alcool. Ele au fost întotdeauna foarte variabile de la un 
stat membru la altul, după priorităţile politice. 

În cadrul pieţei unice, diferite serii de directive au fost adoptate în 
vederea apropierii legislaţiilor în domeniul fiscal. Pentru TVA, alcoolurile sunt 
clar excluse de beneficiul reducerii taxelor care se aplică produselor 
alimentare. În altă ordine de idei, taxele sunt uniforme pentru toate categoriile 
de alcool: vin, spirtoase şi bere. 

Pentru accize două directive specifice alcoolului şi băuturilor alcoolice au 
fost adoptate de Consiliu în vederea aşezării pieţei unice. Directiva 92/82/CEE 
a Consiliului, din 19 octombrie 1992, fixează sumele minime aplicate pe 
categorii de alcool: 

 1,87 ECU/hl/grad de alcool pentru bere; 

 0 ECU/hl pentru vinuri; 

 45 ECU/hl pentru produse intermediare (vinuri licoroase); 

 550 ECU/hl pentru alcoolul pur, pentru alcooluri şi alcoolul conţinut în 
alte băuturi. 

În mod excepţional, taxe inferioare acestor sume minime se aplică mai 
ales în unele regiuni. Accizele pentru vinurile spumoase sunt, în general, foarte 
ridicate, aceste vinuri fiind considerate de mulţi consumatori produse de lux. 
Trebuie subliniat că este vorba de sumele minime comune. 

Sumele aplicate efectiv în diferite state membre în 1997 prezintă 
diferenţe considerabile: între 0-320 ECU/hl pentru vinurile liniştite (cu conţinut 
în alcool sub 15%) şi între 0-550 ECU/hl pentru vinurile spumoase. 

Printre statele membre care aplică efectiv taxa minimă a accizelor pentru 
vin, se regăsesc statele producătoare (PAC 2000, Documents de travail, Vin - 
Situation et perspectives, 1998, traducere şi adaptare după Gabriela 
Burghelea). 

Totuşi, în Franţa accizele sunt reduse: 3,4 ECU/hl pentru vinurile liniştite 
şi 8,4 ECU/hl pentru vinurile spumoase. 

La cealaltă extremă, statele membre care au accizele cele mai ridicate 
nu sunt producătoare de vin: Suedia, Finlanda şi Irlanda. Cele două ţări 
scandinave, ca şi Danemarca, sunt autorizate să aplice restricţii cantitative la 
cumpărarea de alcool şi tutun din alte state membre. 

Danemarca a decis totuşi să reducă semnificativ, înainte de 1993, 
accizele aplicate pentru bere şi vin, astfel încât să le apropie de accizele 
germane. Prin acest lucru se explică creşterea consumului pe locuitor în 
această ţară, în perioada 1990-1995. 
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Alt exemplu de ajustare prin efectul vecinătăţii atunci când a aderat la 
UE, îl constituie Austria care a redus accizele pentru vin la 0, sau cum este 
cazul Germaniei şi Italiei. Accizele care se aplică în Regatul Unit sunt într-
adevăr relativ mari 175 ECU/hl pentru vinuri liniştite şi 249 ECU/hl pentru 
şampanie. Din acest punct de vedere, Regatul Unit nu se clasează în grupa 
ţărilor producătoare de vin, ci în cea a importatorilor fiind, de fapt, una din 
principalele pieţe importatoare pentru vin. 

Contrar accizelor, TVA-ul trebuie să fie, într-un stat membru, uniform 
pentru toate categoriile de alcool. Taxele aplicate variază între 5% (Portugalia) 
şi 25% (Suedia, Danemarca). 

Efectul accizelor şi a TVA-ului asupra nivelului şi evoluţiei consumului de 
vin şi de alte alcooluri fac obiectul diferitelor analize economice. 

În particular, se pune întrebarea de a determina efectul taxelor asupra 
concurenţei între diferitele tipuri de alcooluri, cum ar fi de exemplu între bere şi 
vin. Se poate spune că există o relaţie între taxa fiscală şi nivelul şi evoluţia 
consumului de vin pe cap de locuitor, dar ea nu este strictă. De asemenea, în 
statele membre unde taxa fiscală este mult mai ridicată, consumul pe cap de 
locuitor este scăzut. 

3.3. Politica comunitară şi reforma în sectorul vinului 

Organizarea pieţei comune a vinului a fost stabilită prin Reglementarea 
nr.24/4/62 şi funcţionează în prezent după Reglementarea nr.822/87 a 
Consiliului, modificată ultima dată în 1996. 

Aceasta include acordurile de comerţ cu statele membre, regimul pre-
ţurilor şi a intervenţiilor şi alte măsuri de reglare a pieţei, regulile de producţie şi 
control pentru dezvoltarea potenţialului viticol, practicile şi tratamentele oeno-
logice, controlul circulaţiei produselor vinicole, protecţia denumirilor de origine 
etc. 

Pentru a stopa dezechilibrul structural al pieţei vinului, măsurile stabilite 
au intrat în vigoare încă din 1988. Aceste măsuri includ abandonarea unor 
plantaţii şi întărirea regimului de distilări obligatorii pentru care preţul minim 
este inferior celui garantat pentru alte tipuri de distilări. 

Reglementarea comunitară diferenţiază vinurile în două mari categorii: 
vinuri de calitate produse în regiuni determinate şi vinuri de masă. 

Regimul preţurilor se referă numai la vinurile de masă. În fiecare an, 
Consiliul fixează: 

• un preţ orientativ pentru fiecare tip de vin de masă. Acesta se fixează 
înainte de 1 august la un nivel care să asigure producătorilor un venit clar şi 
este stabilit pe baza mediei preţurilor înregistrate în timpul a doi ani comerciali 
precedenţi (anul comercial începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august) şi 
în funcţie de tendinţa preţurilor din anul curent; 
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• un preţ de declanşare care este pragul de la care începe mecanismul 
de intervenţie şi reprezintă 92% din preţul orientativ; 

Pentru fiecare tip de vin pentru care există un preţ orientativ, Comisia 
stabileşte, în fiecare săptămână, două tipuri de preţuri: 

• un preţ mediu de producţie pentru fiecare piaţă caracteristică tipului de 
vin în cauză; 

• un preţ reprezentativ egal cu media ponderată a preţurilor medii. 
În mai 1994, Comisia a trimis Consiliului şi Parlamentului un plan de 

reformă privind organizarea pieţei vinului care intenţiona să stabilească noile 
reguli pentru acest sector. Acest plan ar fi făcut ghidul preţurilor inutil. Cu toate 
că acesta nu a putut fi adoptat la timp, Consiliul a decis extinderea preţurilor 
din 1995/96 şi la nivelul anilor comerciali 1996/97 şi 1997/98. 

Politica UE de restructurare are în vedere creşterea producţiei vinurilor 
de calitate în detrimentul celor de masă, prin abandonarea unor suprafeţe 
cultivate cu varietăţi inferioare. 

Deşi în 1997 producţia de vin din UE (53 mil.hl la vinul de calitate şi 91 
mil.hl la vinul de masă) a fost cu 20% mai mică decât în 1987, iar suprafaţa 
cultivată cu viţă de vie a scăzut de la 4 la 3,4 mil.ha, în aceeaşi perioadă, 
producţia UE trebuie să fie mereu aliniată la cerinţele pieţei, conform cu 
propunerile Comisiei pentru reforma sectorului viticol. 

Planul de reformă ce va intra în vigoare începând din august 2000 
prevede o continuare până în anul 2010 a interdicţiei pentru noile plantări 
complete, măsuri pentru replantări (sau conversia spre cele mai bune varietăţi 
de struguri) şi acordarea de prime pentru defrişare care să sprijine venitul 
producătorilor înainte de intrarea pe rod a noilor plantaţii. 

Pentru a permite plantări în suprafeţele cu cerere în creştere, Comisia 
încearcă să introducă un sistem flexibil de "plantări complete" pentru fiecare 
stat membru (cu prioritate pentru noile state intrate în UE), care va însemna 
atât un "inventar" pentru fiecare regiune sau stat membru, cât şi acţiunea 
statelor membre împotriva plantărilor noi acolo unde nu au existat "plantări 
complete". 

Probabil, cea mai importantă schimbare propusă este eliminarea din 
mecanismele de intervenţie a distilării preventive, a distilării obligatorii pentru 
vinurile de masă şi a ajutorului pentru distilare, introducând în schimb distilarea 
specifică pentru piaţa alcoolului, distilarea produselor secundare şi "distilarea 
de criză" (numai în cazurile excepţionale de perturbare a pieţei şi în serioase 
probleme de calitate). 

Între 1990-1993, bugetul UE destinat sectorului viticol s-a dublat, 
contribuind la agravarea decalajului dintre producţie şi consum, aproape 46% 
din totalul cheltuielilor revenind programelor pentru distilarea surplusului de vin. 
Cheltuielile de sprijin pentru acest sector se referă la vinul de masă şi variază 
de la an la an, în funcţie de condiţiile de producţie. În 1996 acestea au 
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reprezentat 2,6% (1092 mil.ECU), iar pentru 1998 reprezintă o pondere de 
1,9% (806 mil.ECU). 

Principala preocupare pentru UE, după încheierea Rundei Uruguay, se 
referă la angajamentele de diminuare a subvenţiilor la export, fie prin redu-
cerea cantitativă a exportului de vin subvenţionat, fie prin micşorarea sumei 
alocate. 

Facilitarea accesului pe piaţă şi programele de limitare a protecţio-
nismului lansate după încheierea Rundei Uruguay ar putea spori posibilităţile 
de export din ţările terţe către UE care este principalul importator. 

Conjunctura actuală a pieţei vinurilor continuă să fie umbrită de 
perspectiva scăderii consumului de vinuri de masă, scădere ce nu poate fi 
compensată în totalitate de creşterea cererii pentru vinurile de calitate. 

3.4. Balanţa comerţului cu vin a României 

După o perioadă de declin în anii 1992 şi 1993, exporturile de vin ale 
României au început să cunoască o evoluţie ascendentă, concomitent cu 
reducerea drastică a importurilor, atingând un maxim în anul 1997, aşa încât 
România şi-a accentuat caracterul de ţară net exportatoare de vin. 

Faţă de anul 1996 volumul exportului a crescut cu 85%, iar valoarea 
acestuia, de 42,3 mil.$ a sporit cu 28% în 1997. Această creştere s-a realizat 
mai ales pe seama livrărilor de vinuri din stoc sau la învechire, doarece în 1996 
producţia de struguri a fost diminuată cantitativ şi calitatea ei a fost inferioară. 
Importul de vin a scăzut puternic de la 55,6 mii hl în 1996 la 7,4 mii hl în 1997, 
adică cu 87% mai puţin faţă de 1996 (tabelul 11). 

 
Tabelul 11 

Specificaţie U/M 1994 1995 1996 1997 

EXPORT 

Vin hi 370880 332700 466800 865000 

mii$ 18865 24536 33064 42399 

Struguri* tone 185 216 221 359 

mii$ 51 123 68 109 

IMPORT 

Vin hi 41070 152420 55686 7400 

mii$ 1742 4642 1640 631 

Struguri* tone 3370 2311 1446 2236 

mii$ 968 1041 703 852 

Sursa: Oficiul Naţional al Viei şi Vinului 
* Angajamentele României în cadrul OMC: Probleme privind aderarea la UE, Conferinţa 
finală, 17-18 noiembrie, 1998 
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Din datele prezentate în balanţa comerţului se constată că şi valoarea 
vinului importat a scăzut, însă într-o măsură mult mai mică, în 1997 importul de 
vin însumând 631 mii $. 

Cea mai mare pondere din cantitatea de vin exportat în 1997 o deţin 
vinurile liniştite (81%), constituite în principal din vinuri de masă (53,5%). În 
cantităţi mult mai mici faţă de 1996 s-au exportat vinurile spumante (şampanie, 
vin spumos, alte vinuri spumante), ponderea lor în 1997 fiind de 7% din totalul 
exportului. 

Vinurile româneşti sunt exportate în peste 40 de ţări din lume. Dacă în 
anii anteriori peste 45% din cantitatea de vin livrată la export era preluată de 
Germania, în anul 1997, principala piaţă de desfacere a constituit-o Republica 
Moldova, care a important cca. 32% din vinul românesc din cauză că recolta 
de struguri din această ţară a fost afectată de accidentele climatice şi ca 
urmare producţia de vin s-a redus considerabil. Cu toate acestea, Germania a 
rămas un debuşeu important care are o pondere de aproape 25% din exportul 
românesc de vin. 

România livrează cantităţi importante de vin şi în alte ţări, cum sunt: 
Japonia, Marea Britanie, Ucraina, Suedia, SUA etc. 

În anul 1993 a fost încheiat Acordul dintre România şi Uniunea 
Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare în comerţul cu 
vin. Prin acest Acord au fost convenite facilităţi în comerţul reciproc cu vinuri 
care constau în reduceri de taxe vamale din import în cadrul unor contingente 
anuale. Acordul, încheiat iniţial pentru o perioadă de 5 ani a fost prelungit la 
sfârşitul anului 1997 pentru încă un an. Conform prevederilor acestui Acord, 
România beneficiază de condiţii preferenţiale de acces pe piaţa comunitară 
pentru un contingent de 168880 hi vinuri, pentru care taxa vamală aplicată este 
redusă cu 60% faţă de taxa vamală de bază. 

În acelaşi timp, la importul în România, un contingent tarifar de 60.000 hi 
vinuri de origine comunitară beneficiază de o taxă vamală de import 
preferenţială de 18,75%. După semnarea acordului de aderare a României la 
CEFTA în 1995, au fost negociate cu ţările membre o serie de facilităţi în 
schimburile comerciale dintre ele, concretizate în reduceri sau scutiri de taxe 
vamale la import şi contingente tarifare preferenţiale. Noul tarif vamal în 
vigoare prevede o taxă vamală la import de 100% ad valorem. 

Participarea României la comerţul exterior prin exportul de struguri a fost 
aproape imperceptibilă pe pieţele europene. În schimb, în ultimii ani, pe piaţa 
românească au pătruns cantităţi mari de struguri din import, mai ales în 
perioadele de extrasezon, provenite în mare parte din Spania, Italia, Grecia şi 
Turcia. Înclinarea balanţei comerciale în favoarea importurilor este consecinţa 
neaplicării unor politici adecvate sau a aplicării defectuoase a politicilor 
existente, care au creat un mediu concurenţial subdezvoltat şi puternic 
dezechilibrat în defavoarea producătorilor agricoli autohtoni. 
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Liberalizarea regimului comercial cu produse agroalimentare a avut ca 
scop prioritar integrarea fluxurilor de import şi export ale ţării noastre în cele ale 
pieţei mondiale, permiţând preţurilor interne ale produselor să se formeze liber. 
Inserţia comerţului românesc cu produse viti-vinicole în schimburile comerciale 
externe este condiţionată însă de unele restricţii în ceea ce priveşte 
competitivitatea şi nu în ultimul rând concurenţa. 

Pentru a putea avea o imagine mai cuprinzătoare asupra principalilor 
"rivali" şi "parteneri", precum şi a pieţelor de export din Uniunea Europeană şi 
Asociaţia Central Europeană a Liberului Schimb (CEFTA) am prezentat 
comparativ cu ţara noastră evoluţia în dinamică a volumului comerţului exterior 
cu vin (tabelul 12). 

 
Tabelul 12 - Balanţa import-export la struguri în UE, 1995-1996 

Ţara IMPORT (mii tone) EXPORT (mii tone) Diferenţe +/- 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 

Austria 38872 35856 3274 5210 35598 30646 

Belgia-Lux. 77215 87055 46419 50153 30796 36902 

Danemarca 9564 13374 34 50 9530 13324 

Finlanda 7945 10235 634 1050 7311 9185 

Franţa 122578 135094 17686 15872 104892 119222 

Germania 319569 379353 7037 15065 312532 3364288 

Grecia 392 1023 108285 102132 -170893 -101109 

Irlanda 3482 4688 96 23 3386 4665 

Italia 7352 10975 470561 532469 -463209 -521494 

Olanda - - - - - - 

Portugalia 13391 15780 176 142 13215 15638 

Regatul Unit 114279 126348 1821 3651 112458 122697 

Spania 12588 8150 91091 96806 -78503 -88656 

Suedia 18741 27056 156 176 18585 26880 

TOTAL UE 745968 856987 747270 822799 -1302 34188 

Sursa: FAO Yearbook Trace vol.50,1996 

 
 

Balanţa import -export la struguri în ţările CEFTA şi candidate la aderare, 
1995-1996 

Ţara IMPORT (mii tone) EXPORT (mii tone) Diferenţe +/- 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 

Cehia 19195 31016 11 66 19184 30950 

Polonia 39901 66742 20 365 39881 66377 

Slovacia 2461 6672 815 1036 1646 5636 

Slovenia 4739 6106 62 18 4677 6088 

Ungaria 1399 1934 455 996 944 938 

România 1157 667 182 221 975 446 

TOTAL 68852 113137 1545 2702 67307 110435 
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Ţara IMPORT (mii tone) EXPORT (mii tone) Diferenţe +/- 

1995 1996 1995 1996 1995 1996 

Croaţia 7378 9829 71 22 7307 9807 

Estonia 1278 2429 - 58 1278 2371 

Letonia 1047 2918 1 1 1046 2917 

Lituania 1621 2800 139 139 1482 2661 

Bulgaria 2200 2007 2544 2934 -314 -927 

Sursa: FAO Yearbook Trade vol.50, 1996 

 
Punerea în aplicare a unor măsuri de politică similare celor din Uniunea 

Europeană pare la prima vedere inoportună, deoarece ne despart încă o serie 
de bariere legate de calitate, eficienţă şi putere economică. 

Elaborarea unor politici care să aibă ca model structural tiparul politicilor 
produselor viticole din UE, adaptate însă la condiţiile sociale şi economice ale 
României, ar putea să atenueze în timp şi chiar să elimine blocajele şi 
disfuncţionalităţile cu care se confruntă piaţa acestor produse. 
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CAPITOLUL 4: SECTORUL LAPTELUI 

 

4.1. Politica Comunitară în sectorul laptelui 

Crearea, funcţionarea şi dezvoltarea pieţei comune pentru produsele 
agricole în general, şi pentru lapte în special, trebuia să fie însă însoţită de 
stabilirea unei politici agricole comune (PAC). Obiectivele acestei politici au 
fost definite de articolul 39 din Tratatul de la Roma şi se referă la: 

 creşterea productivităţii agricole încurajând modernizarea exploa-
taţiilor; 

 garantarea unui standard de viaţă echitabil populaţiei agricole la 
paritate cu alte sectoare de activitate; 

 stabilizarea preţurilor produselor agricole evitând alternanţa dintre 
creşterea şi prăbuşirea preţurilor; 

 garantarea securităţii aprovizionării cu alimente, dar la preţuri 
rezonabile pentru consumatori. 

Fixarea şi menţinerea celor trei principii de bază ale politicii agricole 
comune şi anume: 

1. unicitatea pieţei şi a preţurilor (o singură piaţă în care produsele 
agricole circulă liber); 

2. preferinţa comunitară (în comerţul agricol se manifestă preferinţă 
pentru mărfurile produse în interiorul Comunităţii, cumpărătorii de 
produse necomunitare trebuind să plătească un supracost); 

3. solidaritate financiară (statele membre participă împreună, atât la 
constituirea resurselor, cât şi la ansamblul cheltuielilor legate de PAC) 
au reprezentat şi dau siguranţa conferită de Uniunea Europeană 
fermierilor şi lumii agricole. 

Organizarea Pieţei Comune a laptelui şi produselor lactate în cadrul 
Uniunii Europene specificată în reglementarea Consiliului 804/68 este deosebit 
de complexă şi a fost supusă în timp unei adaptări aproape permanente cu 
scopul stabilirii unui echilibru între interesele producătorilor şi cele ale 
consumatorilor. 

Obiectivele principale ale politicii comunitare în domeniul laptelui coincid 
în general cu cele cuprinse în PAC. Principiul fundamental al politicii comuni-
tare a produselor lactate, îl constituie organizarea şi funcţionarea pieţei laptelui 
şi produselor lactate, astfel încât să li se asigure produselor acele preţuri care 
să le permită obţinerea de către producători a preţului ţintă pentru lapte. 

Deci, principalele caracteristici ale acestei reglementări de bază sunt: 
 menţinerea preţului laptelui la poarta fermei cu 3,7% grăsime la 

nivelul unui preţ ţintă, indicativ, care să poată fi stabilit în fiecare an de 
către Consiliu (în anul 1997 acest preţ a fost de 309,8 ECU/1000 kg); 
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 fixarea preţurilor prag (la frontieră) pentru produsele pilot din grupa 
produselor lactate, de fapt a preţului minim de import care alături de 
"prelevările variabile la import" împiedică importurile să pătrundă pe 
piaţă sub nivelul preţului prag. "Preferinţa comunitară" se presupune 
asigurată prin fixarea preţului prag peste preţul de intervenţie. În baza 
Acordului încheiat la Runda Uruguay care a intrat în vigoare la 1 iulie 
1995, preţurile prag au dispărut, iar prelevările variabile la import au 
fost transformate în tarife; 

 fixarea preţului de intervenţie pentru unt şi lapte praf. 
Ca orice politică dinamică, şi politica comunitară în domeniul laptelui a 

suferit de-a lungul timpului ajustări şi modificări, atât în scopul adaptării la noile 
circumstanţe şi priorităţi, cât şi datorită evoluţiilor pieţei şi a tehnologiilor. Prima 
modificare, deşi modestă a fost operată în 1979 la sistemul preţurilor nelimitat 
garantate. S-a decis astfel să se introducă o taxă de coresponsabilitate la 
producţia foarte mare de lapte (datorate preţurilor mari acordate producă-
torilor), cu scopul transferării asupra producătorilor a unei părţi din cheltuielile 
de stocare şi a subvenţiilor necesare exportării pe piaţa mondială a 
excedentelor acumulate. În scurt timp însă, taxa de coresponsabilitate stabilită 
s-a dovedit a fi insuficientă pentru stoparea creşterii producţiei de lapte. 

Pentru a limita creşterea costurilor bugetare, datorate creşterii producţiei 
şi pentru a restrânge oferta la nivelul cererii (consumul interior plus export) în 
anul 1994 UE a introdus sistemul cotelor la producţia de lapte. Pentru a 
controla producţia, fiecare ţară are stabilită o anumită cotă de livrare a laptelui 
către unităţile de prelucrare a laptelui sau direct către consumatori. Această 
cotă naţională este împărţită fermierilor crescători de vaci de lapte. Dacă se 
depăşeşte cota naţională fermierii cu vaci de lapte care şi-au depăşit cotele 
trebuie să plătească penalizare de supraproducţie (suprataxă) egală cu 115% 
din preţul ţintă (indicativ) stabilit în fiecare an de Consiliu, pentru cantitatea 
care depăşeşte producţia atribuită districtului. Acest sistem este complicat şi, în 
general există situaţia în care unii fermieri produc sub cotă atribuită, iar printr-
un proces de mediere la nivelul întregii ţări, dacă ţara nu livrează laptele 
suplimentar cotei sale, atunci nici fermierilor nu li se mai percepe acea 
"suprataxă", chiar dacă unii dintre ei au depăşit propriile cote. 

Acest sistem de cote funcţionează în prezent în ţările Uniunii Europene, 
iar în AGENDA 2000 propunerea făcută Comisiei pentru reforma regimului 
laptelui include chiar menţinerea sistemului de cote până în anul 2006 şi 
majorarea cu 20% a cotei de lapte pe următorii 4 ani începând cu anul 2000, 
cotă care va fi distribuită tinerilor fermieri, precum şi celor din zonele nordice şi 
montane. 

Preţul laptelui şi a produselor lactate pe piaţa Uniunii Europene este 
susţinut printr-o largă varietate de mecanisme care cuprind atât măsuri interne 
de sprijin, cât şi măsuri externe protecţioniste. 

A. În cadrul primei categorii de măsuri putem menţiona: 
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- achiziţia de intervenţie; 
- subvenţii (ajutoare) la prelucrare, consum, depozitare. 
Achiziţia de intervenţie: Acest mecanism se referă la faptul că, Uniunea 

Europeană susţine preţul laptelui prin achiziţionarea untului şi laptelui praf 
ecremat la preţuri de intervenţie. În fiecare ţară a Uniunii Europene 
funcţionează una sau mai multe agenţii de intervenţie - una în Marea Britanie şi 
Danemarca şi mai multe pentru fiecare produs în Franţa. 

Agenţia de intervenţie considerată o "prelungire" a Bruxelles-ului, 
operează după reguli bine stabilite de către Comisia Uniunii Europene în urma 
consultării cu Comitetul de management în domeniul laptelui. 

Uniunea Europeană prin organizaţiile sale, desemnate în fiecare stat 
membru (Agenţiile de intervenţie) este obligată să accepte şi să cumpere tot 
untul şi laptele praf degresat la un preţ de intervenţie prestabilit cu condiţia ca 
aceste produse să întruneasă criteriile specifice de calitate şi ambalare. 

a) Achiziţia de intervenţie pentru laptele praf. Intervenţia se face în urma 
unei licitaţii (licitaţiile sunt deschise atunci când preţul laptelui praf degresat 
este sub preţul de intervenţie), astfel încât în numele Comunităţii, agenţiile de 
intervenţie organizează scheme de licitaţie pentru ca producătorii (care trebuie 
să fie licenţiaţi prin standarde de calitate impuse de către agenţii) să-şi poată 
vinde laptele praf degresat. Aceste intervenţii pot fi limitate şi chiar suspendate 
la o cantitate mai mare de 100.000 tone. 

b) Achiziţia de intervenţie pentru unt. Ca şi în cazul laptelui praf, de la 28 
iunie 1987 funcţionează un sistem de licitaţie pentru intervenţia la unt atunci 
când preţul acestuia pe piaţă scade sub 92% din preţul de intervenţie. Preţul 
minim la care agenţiile de intervenţie pot cumpăra untul de la unităţi posesoare 
de licenţe este de 90% din preţul de intervenţie care impune o limită eficientă a 
preţului de piaţă la acest nivel. 

Untul cumpărat de agenţiile de intervenţie va fi disponibilizat la un preţ 
minim şi în condiţii determinate, pentru a evita tulburarea echilibrului de pe 
piaţă, şi pentru a asigura cumpărătorilor tratament şi acces egal la untul ce va 
fi pus în vânzare. Atunci când untul pus la vânzare este destinat exportului, 
trebuiesc specificate anumite condiţii, astfel încât să existe siguranţa că acel 
produs nu este deturnat de la destinaţia sa. 

Subvenţii la consum, prelucrare, depozitare Pe lângă modalităţile publice 
de intervenţie menţionate anterior, pentru sectorul privat există şi alte facilităţi, 
cum ar fi: 

a) subvenţii pentu depozitarea privată a untului şi laptelui praf; atunci 
când Agenţia de intervenţie este închisă, proprietarii privaţi de depozite frigo-
rifice pot oferi spaţii de depozitare (de exemplu, în cazul untului de 90-210 
zile). 

b) subvenţii pentru utilizarea laptelui praf degresat la fabricarea caseinei 
şi caseinatelor (65,5 ECU/tonă pentru 4,2 mil.tone în 1997); unităţile care 
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produc caseina sunt foarte strict controlate şi inspectate de Agenţiile de 
intervenţie. 

c) subvenţii pentru folosirea laptelui praf degresat ca furaj pentru animale 
(715,5 ECU/tonă în 1997), ajutor ce se acordă producătorului pentru 575 mii 
tone. 

d) subvenţii pentru laptele lichid degresat şi zer (acordat la fermă; 
consumat în propria exploataţie); acest ajutor se dă pentru a reduce consumul 
de furaje proteice vegetale (58 ECU/tonă pentru 370 mii tone în 1997). 

e) subvenţii pentru folosirea untului la obţinerea produselor de patiserie, 
coferărie etc. 

f) subvenţii la consumator pentru livrarea untului către agenţii non-profit 
(spitale, azile), pentru ajutoare sociale. 

g) subvenţii pentru laptele oferit copiilor în şcoli. 
B. În afara măsurilor interne de intervenţie care au ca obiectiv menţi-

nerea preţului ţintă comunitar pentru laptele destinat unităţilor de prelucrare, 
mai sunt necesare, pentru a obţine cele mai bune venituri din exploatarea 
producţiei de lapte şi alte măsuri de protecţie externă, cum ar fi: 

- tarife de import 
- refinanţarea exporturilor. 
În trecut Comunitatea utiliza taxe variabile la import pentru a proteja 

piaţa internă de importuri. 
Ca rezultat al Acordului GATT, acestea au fost transformate în tarife fixe 

(în prezent pentru unt se aplică un tarif de import de 242,9 ECU/100 kg). 
Atât importurile, cât şi exporturile comunitare sunt supuse unui sistem de 

licenţiere (a importurilor şi a exporturilor). Aceste licenţe sunt emise de 
ştafetele membre oricărui solicitant, indiferent de locul amplasării sale în 
Comunitate, cu condiţia depunerii unei garanţii că produsele sunt importate sau 
exportate în timpul termenului de valabilitate al licenţei. 

Determinarea refinanţării exporturilor (restituţii la export) se bazează pe 
diferenţa între preţurile pieţei Uniunii Europene pentru produsele în cauză şi 
preţurile internaţionale tipice în afara Comunităţii. 

Restituţiile sunt aceleaşi pentru toată Comunitatea, însă pot să difere 
funcţie de destinaţie; ele se fixează pentru majoritatea produselor odată la 4 
săptămâni. În caz de penurie se fixează limitări (anulări) de taxe de intrare şi 
taxe de export în scopul menţinerii produsului pe piaţa internă. 

În cadrul Acordului GATT, Uniunea Europeană s-a angajat să respecte 
limitele cantitative şi valorice maximale pentru ajutoarele destinate produselor 
lactate: 

- unt 1600 ECU/tonă x 134.000 tone; 
- unt (pentru gătit) 2050 ECU/tonă x 49.000 tone; 
- lapte praf degresat 600 ECU/tonă x 275.000 tone; 
- brânzeturi 1140 ECU/tonă x 405.400 tone; 
- alte produse lactate 710 ECU/tonă x 1.140.000 tone. 
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Nu se va acorda nici o refinanţare la export pentru produsele care sunt 
importate din terţe ţări şi reexportate în ţări terţe, în afara cazului în care 
exportatorul dovedeşte că: 

 produsul ce urmează a fi exportat şi produsul importat anterior sunt 
unul şi acelaşi; 

 toate taxele de import au fost colectate la import. 

4.2. Coordonate ale restructurării sectorului laptelui din România 
în vederea aderării la Uniunea Europeană 

După asocierea României la Uniunea Europeană în 1993 prin semnarea 
Acordului European, dar mai ales după intrarea în vigoare a acestuia în 1995, 
Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al României. Deşi 
produsele agricole şi agroalimentare nu se bucură de accesul liber pe piaţa 
comunitară, acordul deschide contingenţe preferenţiale ce beneficiază de 
condiţii avantajoase de acces pe piaţa comunitară. Inabilitatea utilizării depline 
a cotelor preferenţiale acordate prin Acordul European a făcut ca până acum 
România să beneficieze în mică măsură de prevederile acordului. 

Este evident că în prezent, gradul de competitivitate al produselor 
agroalimentare româneşti este nesatisfăcător, în special datorită standardelor 
de calitate ridicate ce se aplică în U.E. Măsurile fito-sanitare şi sanitar-vete-
rinare constituie bariere de temut în calea comerţului cu produse agroali-
mentare. 

În vederea creşterii competitivităţii produselor agroalimentare româneşti, 
pentru a participa la piaţa unică europeană, România (ca de altfel toate 
celelalte ţări centrale şi est-europene) desfăşoară un complex şi ambiţios 
proces de armonizare a legislaţiei. Acesta se înscrie în prevederile strategiei 
de preaderare adoptată de Consiliul European de la Essen din decembrie 
1994. 

În conformitate cu Programul Naţional de Adoptare a Acquis-ului 
Comunitar, care are ca obiectiv prioritar pentru agricultură "Armonizarea 
Politicii Agricole Româneşti cu Politica Agricolă Comună", în vederea aderării 
României la Uniunea Europeană, sectorul laptelui, ca de altfel toate sectoarele 
din agricultura României a început demararea procedurilor de identificare a 
similarităţilor şi divergenţelor legislative în vederea desfăşurării "Screening-
ului" de la Bruxelles. 

Armonizarea legislaţiei româneşti în domeniul laptelui şi a produselor 
lactate la legislaţia europeană este oportună din următoarele puncte de 
vedere: 

 creşterea gradului de salubritate a produselor lactate şi, implicit 
protejarea sănătăţii populaţiei; 

 creşterea competitivităţii produselor lactate româneşti, atât pe piaţa 
internă, cât şi pe piaţa externă; 
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- stimularea producătorului de lapte prin sistemul preţ-calitate; 
- îmbunătăţirea balanţei comerciale la lapte şi produse lactate;  
Implementarea Acquis-ului Comunitar în legislaţia naţională presupune 

într-o primă etapă inventarierea tuturor actelor normative şi legislative existente 
în prezent în domeniul laptelui în ţara noastră şi gradul de similaritate (totală, 
parţială) cu cele din Uniunea Europeană, procurarea şi parcurgerea pachetului 
legislativ comunitar (format din reglementări, decizii, directive

1
 care asigură 

funcţionalitatea pieţei), compararea celor două legislaţii şi propunerea de soluţii 
privind: 

 necesitatea schimbării în politica produsului; 

 implicaţiile economice, financiare şi sociale ale adoptării politicii 
produsului din Uniunea Europeană; 

 estimarea costurilor asociate şi a necesarului de resurse pentru 
implementarea acestei legislaţii în sectorul laptelui. 

Astfel, privind standardele de igienă şi sănătate pentru producţia laptelui 
şi a produselor lactate din România există: 

1. Legea sanitar-veterinară 60/1974 în care este prevăzut controlul 
sanitar-veterinar al laptelui şi produselor lactate în locurile şi unităţile de 
producţie, prelucrare, industrializare şi desfacere. 

Prin această lege sunt stabilite: 

 condiţiile de igienă în adăposturile animalelor producătoare de lapte; 

 igiena mulsului; 

 igiena operaţiilor după muls; 

 norme de igienă privind unităţile de procesare a laptelui; 

 norme de igienă privind transportul laptelui şi produselor lactate; 

 condiţiile de igienă la vânzarea (desfacerea) laptelui şi produselor 
lactate de către producătorii individuali; 

 norme de igienă privind depozitarea produselor lactate; 

 atribuţiile medicului veterinar inspector de stat în controlul sanitar-
veterinar al laptelui şi produselor lactate; 

 controlul sanitar-veterinar al laptelui şi produselor lactate la unităţi de 
desfacere şi consum. 

2. Parametrii organoleptici, fizico-chimici, bacteriologici, precum şi 
metodele de analiză pentru determinarea acestor parametrii sunt prevăzuţi în 
SR (standarde române) aliniate la standardele internaţionale (ISO) (tabelul 13). 

 

                                                           
1
 Reglementarea: este un text de lege deosebit de complet; în mod normal nu mai 
este necesară o lege naţională; este direct aplicabilă statelor membre. 

 Directiva: nu are caracter de lege dar se adresează statelor membre; directiva 
trebuie implementată în legislaţia naţională a statului membru care-şi modifică 
sau adaptează legislaţia. Decizia: este un act direcţionat către un stat, companie, 
firmă sau individ şi are aceeaşi forţă de lege ca şi directiva. 
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Tabelul 13 - Standarde române 

STAS 278-86  
SR 1286-1997  
STAS 1623-83 
STAS 1981-80  
STAS 2444-88  
STAS 3664-92  
STAS 3665-80  
STAS 5559-83  
STAS 7001-88  
STAS 9158-83 

Unt 
Brânzeturi cu pastă opărită 
Brânzeturi topite 
Condiţii tehnice generale de calitate 
Brânză telemea 
Îngheţată 
Brânză proaspătă de vacă 
Iaurt 
Lapte praf 
Smântână 
Lactoză 

 
3. Normele de igienă ale alimentelor şi protecţia sanitară ale acestora 

sunt stipulate în Ordinul 611 din 3.04.1995 al M.S. (Ministerul Sănătăţii). 
În acest ordin sunt stabilite condiţiile microbiologice pe care trebuie să le 

îndeplinească laptele de consum şi produsele lactate. 
În mod similar, s-au inventariat şi parcurs următoarele acte legislative 

specifice laptelui, ce funcţionează pe piaţa laptelui din Uniunea Europeană. 
Acestea sunt următoarele: 

•  Reglementarea Consiliului 804/68 se referă la organizarea comună a 
pieţei laptelui şi produselor lactate. 

•  Directiva Consiliului 92/46 din iunie 1992 - stabileşte standardele de 
igienă şi sănătate pentru producerea şi vânzarea laptelui materie 
primă, a laptelui şi produselor din lapte prelucrate la cald. 

•  Decizia Comisiei 95/1165 stabileşte criterii uniforme pentru oferirea 
derogărilor anumitor unităţi de fabricare a produselor pe bază de lapte. 

•  Reglementarea Comisiei 1854/96 - stabileşte o listă cu metodele de 
referinţă aplicate pentru analiza şi evaluarea laptelui şi a produselor pe 
bază de lapte din cadrul Organizaţiei Pieţei Comune. 

•  Reglementarea Consiliului 1898/87 - despre protecţia denumirilor 
utilizate la vânzarea laptelui şi produselor lactate. 

•  Reglementarea Consiliului 2597/97 - expune normele suplimentare 
despre Organizarea Comunitară a pieţei laptelui şi a produselor lactate 
pentru laptele de consum. 

•  Reglementarea Consiliului 2991/94 - specifică standardele pentru 
grăsimi (expandabile). 

Având ca şi obiectiv principal, pregătirea pentru o piaţă unică prin 
aderarea la Uniunea Europeană în care România să fie prezentă şi parti-
cipantă cu produse competitive care să facă faţă concurenţei din ce în ce mai 
accentuate, în cele ce urmează, vom prezenta principalele caracteristici, 
necesităţi, oportunităţi şi dificultăţi specifice sectorului de producere şi prelu-
crare a laptelui, în vederea atingerii obiectivului propus, menţionat anterior. 
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Plecând de la creşterea gradului de conştientizare a producătorilor şi 
consumatorilor de lapte şi produse lactate privind calitatea produselor, în 
special în ceea ce priveşte salubritatea acestora, se consideră ca prioritate 
restructurarea şi modernizarea sectorului de prelucrare a laptelui şi 
îmbunătăţirea calităţii laptelui conform standardelor U.E. În acest sens 
experienţa şi practica ţărilor UE a dovedit şi recomandă şi ţării noastre că, 
rentabilitatea unei unităţi de prelucrare nu este justificată din punct de vedere 
economic decât dacă acea unitatea prelucrează peste 100.000 hi lapte anual. 
De asemenea, numărul minim de vaci de lapte existente într-o exploataţie nu 
trebuie să fie mai mic de 5, pentru a putea justifica achiziţionarea unui sistem 
de răcire al cărui rezervor să aibă o capacitate minimă de 300 litri. 

Deoarece toate unităţile prelucrătoare din România, vor trebui să fie 
capabile să îndeplinească, pe termen lung condiţiile impuse de Directiva 92/46 
privind calitatea laptelui şi produselor lactate, legislaţia românească are nevoie 
de ajustări şi apare necesitatea înfiinţării unui sistem de monitorizare cu scopul 
respectării legislaţiei adoptate după legislaţia europeană. 

Pentru aceasta, România va avea nevoie să conceapă un sistem care să 
identifice unităţile de prelucrare, ca acestea la rândul lor să beneficieze de 
asistenţă financiară şi, pe măsură ce acestea îşi vor îmbunătăţi activitatea şi 
vor deveni rentabile, nu vor mai avea nevoie de sprijin public pentru a se 
menţine viabile; în acest fel s-ar face deosebirea între unităţile care rămân sau 
nu viabile în condiţii egale de asistenţă financiară. 

Ţara noastră va trebui să elaboreze un sistem de raportare a preţurilor. 
Aceasta, deoarece funcţionarea la parametrii normali a pieţei oricărui produs 
într-o economie de piaţă depinde de un sistem de raportare a preţurilor (piaţa 
nu funcţionează fără informaţii despre preţ şi calitatea produsului). 

Politica Agricolă Comună a dispus întotdeauna de fonduri pentru 
sprijinirea modernizării şi restructurării sectorului agricol. 

În politica comunitară la capitolul "Cheltuieli" există FEOGA (Fondul 
European pentru Orientare şi Garanţii Agricole) cu două secţiuni: "orientare" şi 
"garantare". Cheltuielile privind funcţionarea pieţei provin din secţiunea 
"garantare". În cazul laptelui, agenţiile cărora li se permite să cheltuiască din 
"garantări" se numesc agenţii plătitoare, sunt acreditate de către guvern şi 
funcţionează conform normelor FEOGA; orice organism ce se ocupă cu 
sistemul de intervenţie trebuie să fie în acelaşi timp o agenţie plătitoare. 
Numărul acestor agenţii plătitoare diferă de la o ţară la alta (Franţa 200, 
Regatul Unit 7, Danemarca, Ungaria 1, Germania - câte o agenţie pentru 
fiecare regiune). În cadrul Agenţiei există IACS (Sistem Integrat de 
Administrare şi Control), care se ocupă de plăţile directe către fermieri. 
Sarcinile agenţiei plătitoare sunt: 

- autorizarea plăţii; 
- executarea plăţii; 
- acreditarea internă pentru plăţi. 
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Ţinând seama de cele menţionate, precum şi de cele specificate în 
capitolul anterior se impune înfiinţarea şi în ţara noastră a unei Agenţii de 
Intervenţie care să pună în practică politica în domeniul laptelui şi a uneia sau 
mai multe agenţii plătitoare. 

Agenţia de Intervenţie ar avea ca atribuţii următoarele: 

 derularea intervenţiei în cazul laptelui (ceea ce necesită înregistrarea 
unităţilor de prelucrare la această Agenţie); 

 administrarea fondurilor de finanţare a exporturilor; 

 acordarea licenţelor pentru import-export (conjugată cu activitatea 
autorităţilor vamale); 

 plata subvenţiilor pentru producerea, prelucrarea şi consumul unor 
produse lactate; plata acestui ajutor este supusă inspecţiei orga-
nismelor acreditate. 

În perspectiva aderării la UE, şi în afara celor prezentate se mai impune 
pentru ţara noastră: 

 înfiinţarea unui sistem de cote la lapte după modelul celui existent în 
UE; 

 înfiinţarea unui sistem de plăţi directe la fermele de producţie: primă 
de 130 ECU/vacă şi încă o sumă de 45 ECU compensaţie/vacă, ce 
poate fi distribuită în conformitate cu criteriile naţionale (prevederile 
Agendei 2000); în Uniunea Europeană se plăteşte o primă de 144,9 
ECU/vacă, fermierilor care au o cotă mai mică de 120.000 litri lapte şi 
cresc vaci din rase nespecializate, timp de minim 6 luni, timp în care 
este verificat numărul animalelor. 

În paralel cu soluţiile propuse, în vederea armonizării legislaţiei româ-
neşti cu cea comunitară este necesară: 

 completarea normelor din Legea sanitar-veterinară 60/1974 cu 
normele cuprinse în Directiva 92/46 care vor constitui baza unui 
proiect legislativ în acest domeniu; 

 armonizarea parametrilor micro-biologici din Ordinul 611/1995 al M.S. 
cu parametrii mico-biologici pe care trebuie să-i îndeplinească laptele 
materie primă şi cei pe care trebuie să-i îndeplinească laptele de 
consum şi produsele lactate (din Directiva 92/46); 

 verificarea în continuare a standardelor româneşti şi alinierea 
acestora la standardele internaţionale. 

4.3. Comerţul exterior cu produse lactate al României 

În contextul dificilei perioade de tranziţie la economia de piaţă, de 
reorganizare şi restructurare a sectorului de producere şi prelucrare a laptelui, 
pe fundalul insuficienţei producţiei interne pentru acoperirea necesarului de 
consum al populaţiei, România a devenit în ultimii ani o ţară importatoare de 
produse lactate. Importurile s-au redus însă cantitativ în perioada de după 
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1993 la toate sortimentele, cea mai mare scădere înregistrându-se în anul 
1997 faţă de 1996 în condiţiile în care cantităţile exportate au cunoscut o 
majorare simţitoare, mai ales la brânzeturi şi lapte praf (tabelul 14). 

 
Tabelul 14 - Comerţul exterior cu produse lactate al României, 1991-1996 

Tone 

Specificare Import 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Lapte şi smântână 6837 5293 8733 5063 4191 3273 1681 

Unt 3941 9439 2420 4364 999 1635 318 

Brânzeturi 1589 2143 2529 3119 3577 3036 1978 

 Export 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Lapte şi smântână - 753 436 783 2431 1350 1888 

Unt - 38 272 21 110 55 64 

Brânzeturi - 1867 1569 987 678 383 778 

Sursa: Comisia Naţională pentru Statistică 

 
Ca urmare a modificării gusturilor şi preferinţelor consumatorilor s-au 

produs unele mutaţii structurale în importul de produse lactate: 
- ponderea mare (circa 43%) a achiziţiilor de lapte şi smântână; 
- creşterea ponderii iaurturilor şi brânzeturilor; 
- reducerea importului de lapte praf. 
Importul de lapte şi smântână a provenit în cea mai mare parte din 

Moldova, Franţa, Germania şi Olanda, iar cel de lapte praf degresat din 
Germania, Belgia şi Moldova. 

În ceea ce pr/tfcşte structura exportului în anul 1997 comparativ cu 1996, 
se poate constata aproape o dublare a cantităţii de brânzeturi exportate, pre-
cum şi o creştere cu 40% a cantităţii de lapte şi smântână şi cu 16% a untului. 

Principalele pieţe de desfacere la exportul românesc de lapte praf 
degresat au fost: Olanda, Austria, Germania, Belgia, Rusia. 

În cazul brânzeturilor, telemeaua de oaie şi bivoliţă, inclusiv brânza Feta 
şi tip Feta au deţinut ponderea, reprezentând 1/5 din totalul exportului de 
produse lactate al României. În ceea ce priveşte brânzeturile proaspete, 
acestea au dispărut practic din export. Caşcaval de oaie s-a exportat în Liban 
şi într-o mai mică măsura în Rusia, iar telemeaua de oaie şi bivoliţă, în 
Australia, Franţa şi Rusia. Referitor la brânza din lapte de bivoliţă se poate face 
menţiunea că, există fond de marfă suficient, însă acest sortiment are un 
segment îngust de consumatori, limitat de uzanţele de consum la zona 
Balcanilor şi Orientului Apropiat şi Mijlociu. 

Liberalizarea regimului comercial cu produse agroalimentare de la 
începutul anului 1997 a urmărit să faciliteze integrarea fluxurilor de import şi 
export ale ţării noastre în cele ale pieţei mondiale, permiţând preţurilor interne 
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să se formeze liber şi să se mişte odată cu variaţiile echivalentelor lor 
internaţionale. 

Comerţul exterior cu produse lactate este descentralizat şi liberalizat. În 
prezent importul se realizează liber, fără nici un fel de restricţii cantitative sau 
de altă natură şi este supus regimului licenţelor, cu excepţia mărfurilor care fac 
obiectul unor contingente tarifare preferenţiale, convenite prin acorduri 
internaţionale de comerţ liber. 

Taxele vamale aplicate la frontieră constituie singurul instrument comer-
cial practicat pentru protecţia producătorilor naţionali. 

La principalele produse lactate, taxele vamale de import în vigoare sunt 
de 50% pentru laptele praf şi 60% pentru unt şi brânzeturi. Aceste taxe se 
situează la nivelul maxim practicat pentru produsele agroalimentare. 

Sectorul de producere al laptelui şi industria de transformare se află în 
plin proces de privatizare şi restructurare, iar costurile ridicate ale producţiei 
determină preţuri superioare celor mondiale, ceea ce a făcut ca, cel puţin 
pentru o perioadă, protecţia la aceste produse să fie mai ridicată. 

Exportul produselor lactate este liber, fără nici o restricţie cantitativă sau 
interdicţie. Nu se aplică taxe vamale la export. 

Prin acordul OMC, România are prevăzută posibilitatea de a acorda, în 
anumite limite cantitative, şi valorice, subvenţii la exportul de unt şi brânzeturi, 
însă, datorită constrângerilor bugetare nu s-a făcut până în prezent uz de 
aceste măsuri de sprijin. 

Atât pentru importul, cât şi pentru exportul de produse lactate, este 
necesară obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinară eliberată de Agenţia 
Naţională Sanitară din cadrul M.A.A. 

În cadrul regimului preferenţial convenit prin Acordul European de 
asociere la U.E. liberalizarea comerţului cu produse lactate este limitată 
datorită sensibilităţii pe care acestea le prezintă pentru ambele părţi. Concesiile 
reciproc convenite constau în reduceri de taxe vamale în cadrul unor 
contingente tarifare sau în cantităţi nelimitate. Astfel, la importul în România 
pentru 1500 tone lapte praf se aplică o taxă preferenţială de 18,8%, pentru 
1900 tone unt, 18,8%, iar pentru 1400 tone brânzeturi 15%. Pentru cantităţi 
nelimitate la unele sortimente de iaurt, taxele vamale aplicate în acest an sunt 
de 25,5%. 

În comerţul dintre ţările membre ale Acordului Central European de 
Comerţ Liber - CEFTA, regimul preferenţial în plan multilateral nu cuprinde nici 
un produs lactat din categoria celor cu taxe vamale 0, şi un număr retrâns de 
sortimente de lapte praf se găseşte în categoria produselor cu taxe vamale 
reduse, respectiv 37%. În comerţul bilateral cu unele state membre CEFTA, 
România a primit şi acordat unele concesii tarifare şi pentru alte produse 
lactate. La importul în România de unele sortimente de lapte praf, taxa vamală 
este de 25% pentru 100 tone provenind din Cehia şi 100 tone din Slovacia, iar 
pentru 200 tone de unt din Cehia, taxa preferenţială este de 25%. În cadrul 



 

 

639 

comerţului cu Polonia, atât la importul în România, cât şi la importul în Polonia 
de lapte şi smântână concentrate, taxa vamală este de 30% pentru cantităţi 
nelimitate. 
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CAPITOLUL 5: ANGAJAMENTELE ROMÂNIEI  
ÎN CADRUL OMC: PROBLEME PRIVIND ADERAREA  

LA U.E. 

 
Stimularea comerţului agricol are o importanţă substanţială pentru 

România în creşterea ponderii veniturilor din export, prin mărirea calitativă şi 
cantitativă a ofertei şi sporirea competitivităţii pe pieţe. 

Politica agro-alimentară a României este influenţată de trei procese 
simultane: reforma internă menită să construiască o economie de piaţă viabilă, 
procesul de pregătire în vederea aderării la UE şi respectarea angajamentelor 
externe faţă de OMC, precum şi a altor angajamente bilaterale sau regionale. 
Toate aceste procese sunt interdependente, ceea ce ridică probleme dificile 
factorilor politici de decizie în anticiparea efectelor acestora. Realizarea unor 
analize obiective reprezintă un sprijin real, care poate oferi perspective asupra 
interconexiunilor dintre diferite sectoare, arătând modul în care deciziile luate 
pentru un anumit sector, pot schimba opţiunile politice pentru altul. 

România trebuie să fie pregătită atât pentru intensificarea pregătirii 
aderării la UE şi adoptarea instituţiilor acesteia, cât şi pentru începerea nego-
cierilor mini rundei Millenium a OMC în probleme de agricultură (la sfârşitul 
anului 1999 şi începutul anului 2000) şi conştientizarea posibilelor interacţiuni. 

Pentru a anticipa şi previziona toate aspectele pozitive sau negative, ce 
pot fi evitate precum şi punctele sensibile de pe durata negocierilor pentru 
viitoarea aderare la UE s-a elaborat un studiu referitor la problemele 
comerciale, în cadrul Proiectului UE PHARE "Alinierea României la UE şi 
reforma politicii agricole" (implementat de WYE College Universitatea din 
Londra şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei) de către cercetători români

1
 

coordonaţi de remarcabili experţi din UE
2
 .Studiul a examinat angajamentele 

actuale ale României în cadrul OMC şi a proiectat scenarii pentru viitoarea 
rundă OMC pentru agricultură. 

Chiar dacă în acest moment aderarea pare îndepărtată, deciziile luate în 
viitorii ani vor putea grăbi acest proces, accelerând startul negocierilor. În plus, 
rezultatul viitoarei runde OMC ar putea să influenţeze dimensiunea şi natura 
viitoarelor probleme legate de comerţ. 

                                                           
1
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2
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(Universitatea din Rennes, Franţa), Dr Lionel Hubbard (Universitatea Newcastle, 
Anglia), Prof Secondo Tarditi (Universitaea Siena, Italia), Dr. Graham Dalton 
(Universitatea din Aberdeen, Anglia) 
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Comerţul cu produse agro-alimentare a României reprezintă un domeniu 
care necesită o atenţie sporită. Deficitul comercial pentru sectorul agro-
alimentar a scăzut pe durata ultimilor 4 ani iar în anul 1997 valoarea 
exporturilor a fost de aproape 600 milioane $ iar cea a importurilor în jur de 700 
milioane $, astfel că sumele implicate (inclusiv deficitul), sunt semnificative. 

Comerţul cu produse agricole a fost liberalizat substanţial în ultimii ani. 
Tarifele medii de import ponderate cu producţia sunt de 33% dacă se iau în 
calcul toate liniile tarifare, înclusiv băuturile şi tutunul. Protecţia vamală pentru 
alimentele prelucrate este mai mare decât cea pentru produsele agricole, fapt 
valabil şi pentru produsele sectorului zootehnic comparativ cu tarifele pentru 
cereale. 

În cadrul GATT şi OMC România are un statut de ţară în curs de 
dezvoltare. Urmând normele stabilite prin Runda Uruguay pentru agricultură, 
România este angajată să descrească plafoanele tarifare cu o medie de 24% 
pe o durată de 10 ani în perioada 1995-2004. Suma totală la care se ridică 
sprijinul intern care influenţează comerţul sau producţia, aşa-numitul sprijin 
distorsionant, se supune clauzei de minimis, el trebuind să se încadreze în 
valoarea critică de 10% din valoarea producţiei agricole.Valoarea subvenţiilor 
pentru export a fost de asemenea diminuată cu 24% iar cantităţile exportate 
subvenţionate s-au redus cu 14% în perioada 1995-2004. 

Studiul a căutat să răspundă la unele întrebări referitoare la presupusul 
an al aderării României la UE (2006) şi anume dacă politica agricolă va fi 
restricţionată de actualele şi viitoarele angajamente faţă de OMC. 
Răspunsurile, desigur, depind de ipotezele cu privire la dezvoltarea acestui 
sector în România, de condiţiile internaţionale de piaţă, de evoluţia viitoare a 
PAC şi de posibilul rezultat al viitoarei mini runde a OMC. 

Se presupune că România, ca ţară candidată la UE, să-şi depăşească 
statutul actual de ţară în curs de dezvoltare. În aceste condiţii plăţile 
compensatorii (conform prevederilor PAC) vor fi considerate la viitoarea mini 
rundă OMC, ca fiind distorsionante şi ca urmare, ele vor fi supuse unor 
diminuări pe parcursul perioadei de implementare. În acelaşi timp s-a presupus 
că va continua reducerea ratelor de protecţie şi ale subvenţiilor la export, 
precum şi a cantităţilor subvenţionate. 

Pentru analiză s-au conceput trei scenarii. Primul este cel care 
realizează o proiecţie a PIB şi a agriculturii din România în anul 2004, cu 
scopul de a testa îndeplinirea angajamentelor existente, ca urmare a Rundei 
Uruguay. Al doilea reprezintă o proiectare a situaţiei din anul 2006 sub 
incidenţa noilor angajamente pentru agricultură din mini runda OMC iar cel de-
al treilea scenariu proiectează situaţia aderării. 

Angajamentele prevăzute prin scenarii (relevante pentru problematica 
studiată) pe care România şi le va asuma, acoperă trei măsuri de politică 
comercială: 

• Tarifarea (fiecare linie a tarifelor consolidate este redusă cu 36% în 
proporţii egale pe o durată de 6 ani pentru perioada analizată în vederea 
implementării Rundei Millenium (2000 - 2006 pentru UE şi 2004 - 2006 pentru 
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România) - pentru scenariul aderării - şi o reducere de 12%, pentru perioada 
analizată -în cazul non-aderării; 

• Sprijinul intern (care este tratat ca Măsură Agregată de Sprijin specific 
pe produs; în scenariul aderării MAS se vor include plăţile directe pe suprafaţă 
şi per capita-animal precum şi valoarea critică estimată conform clauzei "de 
minimis”,de 5% din valoarea producţiei fiecărui produs); 

• Subvenţiile la export (cheltuielile bugetare, ajustate în preţuri reale 
1997 şi exprimate în ECU cu o rată constantă de schimb, se reduc cu 12%, iar 
cantităţile subvenţionate pentru export cu 7% pe perioada 2004 - 2006 pentru 
România şi pe perioada 2000 - 2006 pentru UE). 

Scopul principal al analizei s-a concentrat asupra următoarelor probleme: 
 proiectarea şi compararea plafoanelor tarifare consolidate pentru 

România şi UE pentru anul 2006 considerând ipotezele cu privire la 
rezultatul mini-rundei Millenium.  

 identifica rea ţărilor terţe care vor fi afectate de armonizarea 
plafoanelor tarifare consolidate ale României cu cele din UE, în cazul 
în care acesta implică o creştere.  

 estimarea valorii posibilelor compensaţii pe care UE trebuie să le 
plătească importatorilor non-europeni ca despăgubire pentru scă-
derea accesului pe piaţa din România în cazul în care aceştia o cer. 

Pentru compararea tarifelor vamale consolidate pentru România şi UE  
s-au folosit proiecţiile la nivelul anului 2006, estimate pe baza plafoanelor 
existente în ultimul an al Rundei Uruguay respectiv anul 2004 pentru România 
şi 2000 pentru UE. Analiza acestor proiecţii reliefează faptul că România nu va 
crea probleme din punct de vedere al alinierii tarifelor, deoarece la majoritatea 
produselor se impun scăderi substanţiale ale acestora în momentul aderării. 
Produsele care fac excepţie sunt: zahărul, citricele şi bananele, a căror tarife 
vamale se situează sub cele ale UE. 

În general, plafoanele tarifelor consolidate ale României sunt superioare 
celor ale UE. Aceasta înseamnă că s-ar putea ca aşa-numita compensaţie să 
nu devină un domeniu sensibil pe durata negocierilor privind aderarea 
României la UE, cu excepţia produselor menţionate. Aceste trei produse au 
reprezentat aproximativ 20% din totalul importului de produse agricole şi ali-
mentare în anul 1997. Referitor la "produsele problemă" identificate, creşterea 
plafoanelor tarifare în momentul aderării la UE ar putea genera cereri de sume 
compensatorii (în conformitate cu articolul XXVIII din GATT) din partea 
exportatorilor tradiţionali pentru România care nu sunt membrii UE. 

Analizele au fost realizate pentru principalele linii tarifare ale produselor 
comercializate (42 pentru toate importurile) şi pentru ţările de origine din afara 
UE sau CEFTA. Rezultatele relevă faptul că, România nu va crea probleme UE 
în momentul aderării în ceea ce priveşte armonizarea tarifelor consolidate, 
motiv pentru care, UE s-ar putea să nu poată utiliza acest argument pe durata 
negocierilor de aderare pentru a cere compromisuri României în alte domenii. 
În general, pentru România alinierea va determina diminuarea tarifelor 
consolidate la majoritatea liniilor tarifare. 
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Cele mai multe dintre plafoanele tarifare ale României sunt superioare celor 
din UE astfel încât, eventuala reducere a acestora, în cazul aderării, ar constitui o 
problemă numai pentru producătorii interni. Pentru produsele ale căror plafoane 
sunt inferioare celor ale UE, compensarea importatorilor non-UE, poate constitui 
o problemă sensibilă pe durata negocierilor. Este cazul produselor: zahăr, banane 
şi citrice (care împreună au reprezentat în 1997 aproximativ 20% din importurile 
României de produse agro-alimentare) ale căror tarife consolidate vor creşte 
substanţial (la nivelul celor din UE) în momentul aderării. Deoarece pentru zahăr 
şi banane, furnizorii sunt în majoritate din afara UE, aceştia ar putea cere 
compensaţii. Sumele estimate în ipotezele realizate nu sunt semnificative. 
Compensaţia a fost estimată prin diferenţa dintre plafoanele tarifare pre- şi post- 
aderare, înmulţite cu valoarea importurilor din ţările terţe pentru o perioadă de 
bază (in cazul nostru anul 1997). Valoarea compensaţiei proiectate este de 
aproximativ 46 milioane USD. Principalul beneficiar este Republica Moldova cu 
30 milioane USD (67% din valoarea totală). Suma totală a compensaţiei nu este 
substanţială, de aceea acest aspect nu credem că va crea probleme pe durata 
negocierilor în vederea aderării. 

Concluzia ce reiese din această analiză este că politica comercială în 
procesul de preaderare a României trebuie să se înscrie în cadrul general de 
liberalizare, conceput de OMC, care se bazează pe acorduri multilaterale. De 
aici decurge necesitatea orientării îh special spre acorduri multilaterale mai 
mult decât o implicare în viitoare acorduri bilaterale şi comerţ preferenţial. 

Problema compensaţiilor ar putea deveni mult mai spinoasă pentru alte 
ţări candidate, care se vor confrunta, cu opusul problemei prezentate şi anume 
cu aspectele induse de creşterea plafoanelor tarifare în momentul aderării. 

În analizarea sprijinului intern, principalele obiective au fost estimarea 
Măsurii Agregate de Sprijin în cadrul scenariului aderării şi în cel al non-
aderării precum şi de a identifica produsele problemă, în cazul în care 
România va depăşi angajamentele Rundei Uruguay. 

Pentru fiecare scenariu valoarea MAS a fost estimată pentru fiecare 
produs în parte şi a fost comparată cu valoarea critică a angajamentelor 
calculate pe baza clauzei de minimis (10% din valoarea producţiei până în 
2004 - cât timp România este încă o ţară în curs de dezvoltare- şi 5% în 
scenariile 1 şi 2). 

În cadrul scenariului aderării presupunem că plăţile totale directe pentru 
cereale şi carne de vită vor fi aplicate pentru România aşa cum sunt ele 
aplicate în momentul de faţă celorlalte state membre. 

Pentru scenariul aderării valoarea sprijinului intern s-a estimat la 4071 
milioane ECU, din care plăţi directe 1481 milioane ECU. Având în vedere că 
valoarea plăţilor directe depăşeşte cu 65% valoarea critică de minimis a 
angajamentelor proiectate (5% din valoarea producţiei agricole pe produs, în 
anul 2006) este foarte probabil ca în toate scenariile regula de minimis să fie 
încălcată. Singurele excepţii, care se încadrează în angajamentele proiectate, 
sunt floarea-soarelui, carnea de vită - în scenariul non-aderării, carnea de porc 
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şi produsele avicole în scenariul aderării (acestea fiind produse care nu sunt 
sprijinite în UE). 

Concluzia care se desprinde din această analiză este că pe viitor, 
măsurile de sprijin (dacă vor fi necesare) trebuie aplicate în sistem decuplat, 
aşa cum se vor face probabil în viitor în UE conform cu prevederile Agendei 
2000. Este clar faptul că interesul României va fi de a trece de la sistemul de 
plăţi directe la cel decuplat, axat în special pe protecţia mediului, a peisajului 
natural şi pe ajustarea şi dezvoltarea rurală. Totuşi, dacă plăţile directe din 
cadrul UE vor deveni cu adevărat decuplate, România ca beneficiar al unor 
astfel de plăţi în momentul aderării nu va trebui să contabilizeze aceste sume 
şi ca urmare se va putea încadra în valoarea angajamentelor sale de minimis, 

Concluziile relevante rezultă şi din analiza valorii subvenţiilor şi a 
cantităţilor subvenţionate la export pentru produselele agricole din Lista 
anagajamentelor Acordului pentru Agricultură din Runda Uruguay. Principalul 
obiectiv al acestei analize a fost de a evalua limitele în care: 

 România se va încadra în angajamentele privind subvenţiile la export 
la finele anului implementării acordului iniţial al Rundei Uruguay şi 
anume în 2004;  

 România va reuşi să se încadreze în angajamente până în anul 2006, 
în cadrul celor două scenarii: aderare şi non-aderare;  

 România va crea probleme UE în ceea ce priveşte subvenţiile la 
export şi care sunt produsele vizate precum şi amploarea pe care ar 
putea-o avea aceste probleme pe durata negocierilor de aderare? 
Care dintre cele două tipuri de angajamente este mai restrictiv: 
cheltuielile bugetare pentru subvenţionarea exporturilor sau cantităţile 
subvenţionate? 

Angajamentele privind subvenţionarea exporturilor a fost cel mai dificil 
domeniu de compromis din timpul negocierilor RU şi probabil va fi la fel de 
restrictiv şi la viitoarele negocieri. Motivele sunt legate de faptul că părţile 
contractante au monitorizat strict limitele acestor angajamente, deci teoretic ele 
ar trebui să reflecte corect situaţia pentru perioada de bază. Pentru o 
implementare flexibilă a acestor angajamente, în faza iniţială de negociere, s-
au obţinut unele concesii care au facilitat etapizarea reducerilor şi în acelaşi 
timp o moderaţie necesară a cantităţilor exportabile pentru a evita reducerea 
drastică a volumelor (între perioada de bază şi perioada de implementare). 

Un alt motiv îl constituie faptul că nu sunt permise noi subvenţii la export, 
în afara listelor din Acordul pentru Agricultură iniţial. Astfel produsele care au 
fost exportate fără subvenţii pe durata perioadei de bază nu pot beneficia de 
subvenţii pe viitor. În plus, angajamentele RU au impus o dublă disciplină care 
se referă atât fa limitarea cheltuielilor bugetare cât şi a cantităţilor subven-
ţionate exportate. Angajamentele referitoare la cantităţi sunt mult mai restric-
tive. Conjunctura pieţei mondiale influenţată de creşterea preţurilor pentru 
unele produse agricole şi scăderea preţurilor interne la principalii parteneri 
comerciali (ex. UE şi SUA) au dus la scăderea cheltuielilor bugetare necesare 
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pentru o unitate de export. Aceasta a destins presiunea exercitată de procesul 
de îndeplinire a obligaţiilor privind cheltuielile bugetare. 

În lista iniţială a României, angajamentele privind subvenţiile la export au 
fost exprimate în lei în preţuri constante 1986-1989. Pentru realizarea proiec-
ţiilor în termeni comparabili în condiţiile eroziunii inflaţioniste a fost necesară 
ajustarea valorilor. Angajamentele pentru finele anului 2004 au fost recalculate 
în preţuri reale 1997 exprimate în ECU, folosind o rată de schimb constantă. 
De asemenea,a fost necesară o dezagregare, care s-a operat în conformitate 
cu ponderea produsului individual în totalul exporturilor din capitolul 
reprezentativ din Sistemul Armonizat. 

Analiza demonstrează că pentru România posibilităţile de subvenţionare 
a exporturilor, prin angajamentele existente şi prin cele viitoare sunt limitate în 
ipotezele prevăzute. 

România se va confrunta cu probleme mult mai mari în ceea ce priveşte 
posibilele angajamente cu OMC ce vor rezulta din mini-runda Millenium, în 
cazul non-aderării decât în cel al aderării. Această situaţie se datorează 
faptului că UE, conştientă de constrângerile sale externe, a lansat propunerile 
din Agenda 2000 referitoare la reforma PAC care prevăd diminuarea 
subvenţionării preţurilor la producător, măsură cu efect distorsionant asupra 
pieţei. Ca efect al aplicării măsurilor de protecţie în conformitate cu Agenda 
2000, numărul de produse care depăşesc acordurile referitoare la subvenţiile la 
export vor scădea. În scenariul aderării, protecţia la frontieră este aplicată 
efectiv doar la jumătate şi se reflectă complet în preţurile de la producător 
(determinând astfel un răspuns din partea ofertei). Analiza restricţiilor la export 
reliefează că România va încălca totuşi angajamentele. Această problemă se 
va adăuga la problemele financiare interne, în sensul că atât contribuabilii cât 
şi consumatorii nu-şi vor putea permite să plătească preţuri mai mari pentru 
alimente ca şi să suporte costul acestor subvenţii. 

Orice fel de politică sau strategie care va susţine preţurile la producător, 
la un nivel superior celui mondial, este foarte probabil că va cauza probleme. 
Este încă o dată întărită ideea că piaţa agricolă internă ar trebui să funcţioneze 
la preţuri apropiate de nivelele mondiale, aceasta fiind şi direcţia propunerilor 
politice din cadrul Agendei 2000. În scenariul aderării, problemele României se 
vor diminua, datorită utilizării preţurilor prevăzute de Agenda 2000 pentru 
principalele produse, "produsele problemă" fiind: zahărul, vinul şi brânza. 
Politica pe produs a UE pentru zahăr şi vinuri nu a fost încă finalizată din punct 
de vedere al reformei, astfel că sunt posibile unele modificări ce pot apărea pe 
parcurs, schimbarea politicii vinurilor fiind deja avansată. 

O altă dificultate cu care se va confrunta România, alături de alte ţări can-
didate, va fi cea legată de transferarea către UE, în momentul aderării, a pro-
blemelor referitoare la surplusul pentru export având în vedere faptul că şi Uniu-
nea va fi supusă aceloraşi tipuri de presiuni externe privind angajamentele. 

Amalgamarea angajamentelor României şi UE în cazul aderării ar putea 
agrava situaţia, oricum dificilă a UE în ceea ce priveşte respectarea angaja-
mentelor OMC numai pentru brânză şi într-o mai mică măsură pentru zahăr. 
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Pe de altă parte în ipoteza creşterii anuale cu 3% a veniturilor populaţiei 
din România, consumul de carne va creşte conform proiecţiilor mai repede 
decât producţia. În acest caz, după aderare, România ar putea avea un deficit 
pentru carne. Ţinând cont de faptul că România va face parte din Piaţa 
Comună, aceasta va putea uşura într-o oarecare măsură problema pe care 
actualii membri ai UE o au în ceea ce priveşte îndeplinirea angajamentelor lor 
de subvenţionare a exporturilor. România ar putea folosi acest argument în 
momentul viitoarelor negocieri pentru aderare atunci când vor fi discutate 
aspectele legate de comerţ şi angajamentele OMC. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
Prezenta lucrare a fost elaborată în cadrul unui contract de cercetare mai 

amplu încheiat între Institutul de Economie Naţională şi Ministerul Cercetării şi 
Tehnologiei, prin care s-a încercat să aducem contribuţii la definirea unor concepte 
noi din economia şi managementul mediului, precum şi găsirea unor modalităţi 
pentru aplicarea acestora la condiţiile din România. 

Conceptul de ecomarketing face, în prezent, obiectul unor dezbateri 
frecvente pe plan internaţional. Derivat din conceptul general de marketing, 
ecomarketingul prezintă nu numai un interes teoretic, ci şi practic. 

Tot mai mulţi operatori economici şi manageri recunosc necesitatea 
includerii mediului înconjurător în rândul factorilor principali de producţie, situându-
se pe acelaşi plan cu resursele materiale şi umane, capitalul acumulat şi cu 
tehnologiile informatice de vârf. Promovarea producţiei “curate”, a ecotehnologiilor 
celor mai performante, a echipamentelor şi instrumentelor nepoluante de tip 
preventiv, ca şi de tip curativ tinde să se generalizeze în interesul dezvoltării 
economice şi a protecţiei mediului pentru generaţia prezentă şi viitoare. 

În contextul dezvoltării durabile, promovarea bunurilor şi a serviciilor 
ecologice, respectiv producţia şi valorificarea acestora în condiţii de piaţă 
profitabilă ţinând seama atât de comportamentul şi preferinţele consumatorilor cât 
şi de orientarea cererii pentru asemenea produse, constituie preocupări dintre cele 
mai importante în toate ţările dezvoltate. Aceste preocupări se orientează în două 
direcţii: în primul rând, sunt centrate în jurul creării unei pieţe interne competitive, 
prin dezvoltarea unei industrii naţionale ecoeficiente, care să promoveze bunurile şi 
serviciile ecologice în funcţie de dorinţele, aspiraţiile şi interesele consumatorilor; în 
al doilea rând, se urmăreşte dezvoltarea unei pieţe externe prin intermediul 
fluxurilor comerciale sau al transferului de tehnologii “curate”, bunurile şi serviciile 
ecologice dovedindu-se a fi, în prezent, segmentul de piaţă cel mai eficient. 

Lucrarea de faţă îşi propune să ofere un cadrul conceptual cu privire la 
marketingul ecologic, ceea ce poate constitui un prilej de reflecţie prealabilă 
materializării sale practice, venind astfel în întâmpinarea cerinţelor de a găsi 
explicaţii şi soluţii în activitatea de management şi de marketing. 

Studiul este structurat în două părţi. În prima parte (I) se abordează 
conceptul de eco-marketing, pornind de la conceptul general de marketing. Sunt 
evidenţiate caracteristicile marketingului ecologic în comparaţie cu marketingul 
global, marketingul social, mixul de marketing. De asemenea, se precizează 
principiile care stau la baza operaţionalizării activităţilor respective. 

În continuare, lucrarea se referă la strategia şi programul de eco-marketing, 
precum şi la unele experienţe internaţionale vizând valorificarea pe plan extern a 
bunurilor şi serviciilor ecologice. 

Partea a doua a lucrării (II) este consacrată reglementărilor legislative şi 
instituţionale, ca şi instrumentelor de aplicare a acestora la elaborarea strategiilor 
şi programelor de marketing ecologic în ţările membre ale Uniunii Europene. Un 
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accent aparte se pune pe instrumentele de reglementare precum: standardizarea, 
normele de emisii, interdicţii, delegaţii, preluare şi prescripţii cu privire la 
materialele reciclate, marcarea ecologică, fiscalitatea, acordurile şi înţelegerile 
voluntare de tip parteneriat între sectorul public şi privat, politicile de finanţare a 
investiţiilor cu caracter ecologic etc. 

În final se analizează unele posibilităţi şi oportunităţi, pe plan intern şi extern, 
care concură la derularea şi dezvoltarea unor activităţi de marketing ecologic în 
România. 

Având convingerea că cele prezentate în lucrare nu reprezintă decât un 
început, mulţumim tuturor ce vor dori, ca prin observaţii şi sugestii, să ni se alăture 
pentru continuarea cercetărilor. 

Autorii 
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Ecomarketingul - una din abordările cele mai recente ale teoriei şi 
practicii economice - face în prezent, obiectul unor dezbateri tot mai frecvente 
pe plan internaţional. Derivat din conceptul global de marketing - care se 
bucură de recunoaştere universală - acest concept, mai puţin cunoscut şi 
abordat în literatura de specialitate, prezintă un interes deosebit, mai ales în 
rândurile teoreticienilor şi specialiştilor ale căror preocupări sunt axate pe 
promovarea bunurilor şi serviciilor ecologice în perioada de tranziţie la 
economia de piaţă, în contextul creşterii economice şi dezvoltării durabile. 

Deteriorarea continuă a mediului înconjurător - urmare a intensificării 
fără precedent a activităţilor economice cu implicaţiile şi efectele lor nocive au 
schimbat optica gândirii internaţionale, ducând la conştientizarea pericolelor pe 
care le prezintă poluarea pentru viitorul omenirii şi reconsiderarea politicilor 
adoptate prin integrarea problemelor de protecţie a mediului în programele de 
dezvoltare economică. Sfidările tot mai numeroase ridicate de mediul 
înconjurător au condus astfel, la adoptarea şi aplicarea de urgenţă a unor 
politici, mecanisme şi instrumente de promovare a exigenţelor dezvoltării 
durabile în obiective operaţionale cu caracter ecologic, mediul înconjurător 
devenind o prioritate politică de vârf. În aceste condiţii, termeni precum 
“management ecologic”, “ecobusiness”, “ecoindustrie”, “ecotehnici şi ecotehno-
logii” şi de curând “ecomarketing” s-au impus şi au evoluat potrivit obiectivelor 
practicii economice, în interesul protecţiei mediului şi asigurării desfăşurării 
normale a evoluţiei dezvoltării durabile. Bunurile şi serviciile ecologice puse în 
slujba protecţiei mediului şi sănătăţii umane şi dezvoltarea pieţei acestor 
produse prin intermediul activităţii de marketing au devenit astfel, domenii ale 
preocupărilor cele mai importante în actuala etapă de dezvoltare economică şi 
socială a fiecărei ţări. Asemenea preocupări se orientează, pe de o parte, spre 
crearea unei pieţe competitive prin dezvoltarea unei ecoindustrii ecoeficiente, 
care ţinând seama de interesele şi preocupările consumatorilor şi utilizatorilor, 
să influenţeze comportamentul acestora spre bunuri şi servicii ecologice 
performante; pe de altă parte, preocupările se orientează spre crearea şi 
dezvoltarea unei pieţe externe prin intermediul fluxurilor comerciale 
internaţionale şi al transferului de tehnici şi tehnologii moderne de protecţie a 
mediului, de schimb de informaţii, “savoir-faire” şi tot ceea ce caracterizează 
activitatea de ecomarketing, bunurile şi serviciile ecologice dovedindu-se a fi, 
în prezent, segmentul de piaţă cel mai dinamic şi competitiv. 

Lucrarea de faţă îşi propune astfel, să ofere, în primul rând, un cadru 
conceptual cu privire la marketingul ecologic, care să constituie un prilej de 
reflecţie prealabilă materializării sale practice. În acest sens, în prima parte va 
fi abordat un punct de vedere mai mult sau mai puţin original, cu privire la 
definiţia şi conceptul de ecomarketing, pornind de la conceptul de marketing 
global, aşa cum a fost el formulat şi îmbunătăţit în lucrările principalilor 
teoreticieni şi specialişti în marketing. De asemenea, vor fi abordate criteriile 



 

 

 

656 

care stau la baza acestui concept şi implicaţiile economice şi sociale ale 
activităţilor specifice ecomarketingului. 

Partea a doua a lucrării se axează pe strategia ecomarketingului şi 
programul său de acţiune pe toate etapele care caracterizează această 
activitate pe tot parcursul ciclului de viaţă al unui produs ecologic, respectiv, 
producţie-preţ-promovare-piaţă. În continuare va fi abordată piaţa internă şi 
externă de bunuri şi servicii ecologice pe grupe de ţări şi zone geografice - 
segment important al activităţii de ecomarketing, ultimele capitole fiind 
rezervate evidenţierii unor oportunităţi de piaţă pentru România şi respectiv, 
impactului politicilor, mecanismelor şi instrumentelor de protecţie a mediului în 
ţările vest-europene asupra activităţii de marketing ecologic. 

 

1. DEFINIŢIE ŞI CONCEPT 

1.1. De la marketing, la marketing ecologic 

Dacă până la începutul secolului actual, piaţa, politicile comerciale şi 
concurenţa au fost abordate, mai ales, prin prisma teoriei economice, după 
această dată, evoluţia marcată în dezvoltarea economică a dobândit treptat un 
caracter tot mai complex, simţindu-se nevoia unei reconsiderări. Apariţia şi 
dezvoltarea conceptului de marketing - curent de origine anglo-saxonă care 
privilegiind piaţa semnifică acţiunea orientată spre piaţă, a însemnat de fapt, 
trecerea de la abordarea direcţionată spre factorul operaţional (producţie) şi 
profiturile realizate din comercializarea produselor, spre o abordare 
multilaterală de orientare managerială. Teoria economică a fost îmbogăţită 
astfel, prin abordarea de noi concepte, respectiv, conceptul de “marketing-mix” 
aparţinând economistului nord-american J.E.Mc.Carty./1/ Potrivit acestui 
concept, atingerea anumitor obiective poate fi realizată prin utilizarea unor 
funcţii cunoscute sub denumirea “celor 4P”, respectiv: Produs-Preţ-Promovare 
(Comunicare)-Piaţă (Distribuţie), precum şi a Marketingului-Management care 
fundamentează aceste funcţii pe baza unor decizii. 

Dar, ceea ce a revoluţionat cu adevărat conceptul de marketing a fost 
noua abordare cu privire la comportamentul cumpărătorului, care atestă faptul 
că, strategia de marketing se fundamentează pe prospectarea în prealabil a 
pieţei, respectiv, pe cunoaşterea punctului de vedere al consumatorului şi 
utilizatorului final, care exercită o influenţă deosebită asupra activităţii 
producţiei şi a realizării obiectivelor de comercializare. Aşa cum subliniază 
economiştii francezi P.L.Dubois şi A.Jolibert /2/ în lucrările lor, evoluţia 
conceptului de marketing marchează “trecerea de la societatea de producţie” - 
care corespunde unei perioade în care obiectivul principal al producţiei unei 
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întreprinderi era satisfacerea nevoilor fundamentale ale consumatorilor prin 
valorificarea acestora pe piaţă - “la societatea de consum” - în care producţia 
nu numai că depăşeşte cu mult nevoile stringente ale populaţiei dar nu poate 
supravieţui concurenţei decât ţinând seama de preferinţele şi interesele 
consumatorilor. 

În accepţiune universală, marketingul este definit ca fiind totalitatea 
eforturilor întreprinderii orientate spre satisfacerea nevoilor de consum, 
corespunzătoare dorinţelor şi aspiraţiilor consumatorilor şi utilizatorilor finali, 
dar şi realizării unor profituri. În acestă optică, marketingul acoperă toată gama 
de bunuri şi servicii, indiferent de obiectul folosirii lor. În contextul evoluţiei şi 
dezvoltării fără precedent a activităţilor economico-sociale şi a sporirii gradului 
de interdependenţă a economiilor pe plan mondial, s-a simţit nevoia extinderii 
domeniului marketingului, la cvasi-totalitatea activităţilor care se desfăşoară în 
cadrul organizat, fapt ce a dat naştere la marketingul global, dar şi o orientare 
a marketingului spre activităţi strict specializate. În prezent, domeniile sale de 
aplicare sunt dintre cele mai diverse. Astfel, de la marketingul activităţilor 
economice, în ansamblu s-a ajuns la marketingul activităţilor financiar-bancare 
/3/ şi de asigurare /4/, la marketingul serviciilor publice /5/, marketingul politic 
/6/, marketingul religios /7/ şi nu în ultimul rând, la marketingul ecologic şi 
odată cu aceasta, la apariţia de noi concepte corespunzătoare fiecărei 
activităţi. 

Extinderea domeniilor de acţiune ale marketingului, de la satisfacerea 
nevoilor şi preferinţelor imediate ale consumatorilor, la asigurarea bunăstării pe 
termen lung a întregii colectivităţi, respectiv, a societăţii în ansamblu, a condus 
la implementarea conceptului mai larg de marketing societal sau social, din 
care face parte de altfel şi ecomarketingul prin obiectivele pe care şi le 
propune. Astfel, stringenţa rezolvării problemelor vizând protecţia mediului 
înconjurător, ca urmare a presiunilor exercitate de substanţele şi emisiile 
poluante a condus la adoptarea şi implementarea unui nou concept, care 
reprezintă un segment important al activităţii de marketing - cel al marketingului 
ecologic. Orientat cu precădere spre bunuri şi servicii ecologice această 
activitate specifică acoperă o gamă variată de produse ale ecoindustriei, 
tehnici şi tehnologii nepoluante, cunoscute sub denumirea de tehnici şi 
tehnologii “curate” de producţie sau echipamente, instalaţii şi instrumente de 
supraveghere şi control (“end of pipe”), diverse activităţi orientate spre 
gestiunea deşeurilor, servicii cu caracter ecologic, activităţi de informare, 
educare, pregătire în tehnicile şi tehnologiile cele mai performante sub aspectul 
ecoeficienţei, precum şi bunuri de larg consum, de folosinţă mai mult sau mai 
puţin îndelungată, denumite şi ecoproduse sau produse “verzi”. 

Privit prin prisma bunurilor şi serviciilor în general, ecomarketingul nu se 
deosebeşte, din punct de vedere al concepţiei şi materializării sale în strategia 
cunoscută a mixului de marketing, în sensul că, utilizează aceleaşi funcţii şi 
criterii care caracterizează strategia şi programul de acţiune ale unei 
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întreprinderi. Sub aspectul sferei de cuprindere şi al specificităţii, ecomarke-
tingul se deosebeşte de marketing în general, prin faptul că, se referă numai la 
bunuri şi servicii ecologice, indiferent dacă este vorba de bunuri de larg 
consum sau bunuri industriale. 

Un alt aspect care diferenţiază conceptul şi activitatea de ecomarketing 
de cele ale marketingului în ansamblu este cel cu caracter social şi durabil. 
Astfel, ecomarketingul, ca parte componentă a marketingului în general şi a 
marketingului societal, în special, ia în considerare atât nevoile şi preferinţele 
imediate ale consumatorilor, cât şi bunăstarea şi interesele de protejare a 
acestora şi a mediului înconjurător pe termen lung, indefinit. 

În acest context marketingul ecologic se conduce după mai multe criterii: 

 caută să creeze consumatorilor orice satisfacţie care să contribuie la 
calitatea vieţii în mod permanent şi pe termen nelimitat; 

 caută în mod constant şi permanent să ofere consumatorilor şi 
utilizatorilor finali, bunurile şi serviciile ecologice cele mai performante 
sub aspectul protecţiei mediului şi sănătăţii, respectiv, în expresie de 
nevoi stringente, preferinţe (aspectoase, plăcute, sănătoase), dar şi 
ecoeficiente, avantajoase atât sub aspectul eficienţei economice 
(profituri şi preţuri avantajoase), cât şi sub aspect ecologic; 

 influenţează, preîntâmpină şi orientează consumul spre acele 
produse care protejează generaţia actuală dar şi generaţiile viitoare 
sub aspectul resurselor, dar şi al mediului în care acestea vieţuiesc. 
În această situaţie activitatea de ecomarketing ţine seama atât de 
costurile sociale pe care le implică, cât şi de efectele pe termen lung 
ale activităţii de producţie. 

În expresia sa cea mai sintetică, ecomarketingul fundamentat pe 
principiile managementului economic, invită deci, ca la elaborarea deciziilor 
întreprinderii să se ţină seama de următoarele: 

 dorinţele şi aspiraţiile consumatorilor; 

 interesele colectivităţii vizând protecţia mediului; 

 obiectivele întreprinderii; 

 bunăstarea socială. 
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Figura 1 - Direcţiile de orientare ale marketingului ecologic 

 

 

Sursa: Paul Van Vracen, Brigitte Bouton, “Les fondaments du marketing”, Entreprise, Paris, 
1994. 

 

În acest context, activitatea de ecomarketing se află în strânsă legătură 
cu politicile, mecanismele şi instrumentele de protecţie a mediului. Întreaga 
gamă a legislaţiei şi reglementărilor în vigoare cu privire la protecţia mediului, 
normele şi standardele naţionale şi internaţionale de emisie, permise şi 
autorizaţii, stimulente fiscale şi financiare, restricţii, amenzi şi penalizări, potrivit 
principiului “poluatorul plăteşte” ş.a. au un impact direct asupra activităţii eco-
marketingului chemat să promoveze bunuri şi servicii ecologice ecoeficiente. 

Conceptul de ecomarketing poate fi astfel definit ca totalitatea eforturilor 
şi mijloacelor de acţiune orientate spre promovarea permanentă a bunurilor şi 
serviciilor ecologice cele mai actuale care să asigure bunăstarea individuală şi 
colectivă, ţinând seama de directivele pe termen lung de protecţie a mediului şi 
sănătăţii umane, dar şi de obiectivele întreprinderii. 

Întregul set de activităţi orientate spre producţie, adaptare, inovare 
tehnică şi tehnologică, promovare şi desfacere de bunuri şi servicii ecologice 
transpuse în strategia şi programul de acţiune al întreprinderii constituie 
domenii de acţiune ale activităţii de marketing ecologic. Schematic, aceste 
activităţi ar putea fi redate în figura 2. 

Din cele de mai sus rezultă faptul că, datorită particularităţii sale speci-
fice - orientarea strictă spre bunuri şi servicii ecologice - activitatea de ecomar-
keting acoperă o multitudine de asemenea produse care pot fi clasificate astfel: 

a) Potrivit destinaţiei: 

 bunuri şi servicii ecologice de larg consum (alimentare, nealimentare); 

 bunuri şi servicii industriale; 

b) După modul de folosinţă: 

 bunuri de folosinţă imediată; 

 bunuri şi servicii industriale de folosinţă îndelungată; 
c) După interesul urmărit: 

 bunuri şi servicii de interes individual; 

 bunuri şi servicii de interes colectiv sau social. 
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De asemenea, activitatea de marketing ecologic se poate desfăşura la 
nivel micro (întreprindere) sau macro (societate în ansamblu) după obiectul 
activităţii, întreprinderii sau organizaţiei, respectiv cele cu scop lucrativ 
(producţie) sau nelucrativ (servicii, organizaţii neguvernamentale ş.a.). 

 
Figura 2 - Marketing ecologic 

 
 
Conceptul de ecomarketing este tot mai mult luat în considerare de către 

managerii a căror activitate se orientează spre producţia şi valorificarea 
bunurilor şi serviciilor ecologice. Succesul operaţiunilor lor va depinde astfel, 
de modul în care vor fi capabili să utilizeze, să interpreteze şi să aplice 
informaţiile cu privire la protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii umane. În 
acest sens, respectarea celor patru legi informale ale ecologiei, elaborate încă 
din 1971 de către economistul nord-american Barry Commoner, pot constitui 
din acest punct de vedere un punct de pornire în activitatea desfăşurată de 
management al ecomarketingului. Astfel, autorul, în cunoscuta sa lucrare /8/, 
subliniază faptul că, întreaga activitate de marketing ecologic ar putea eşua 
dacă responsabilii însărcinaţi cu aceasta ar ignora cele patru legităţi specifice 
ecologiei cum sunt: 

1. Nimic nu este întâmplător, orice lucru este legat de un altul; 

2. Orice lucru are rostul său; 

3. Natura ştie mai bine; 

4. Nu există un lucru mai plăcut ca un prânz gratuit. Orice lucru important 

are un cost. 
Aceste legităţi transpuse în limbajul marketingului sugerează că, orice 

firmă care desfăşoară o activitate oarecare poate să provoace poluare, pre-
venită, controlată, redusă sau eliminată. Sarcina managerului de ecomarketing 
va trebui să fie aceea de influenţare a producţiei, prin cunoaşterea realităţii 
problemelor ecologice şi acţionarea potrivit obiectivelor de protecţie a mediului 
şi a sănătăţii populaţiei. 

Se poate spune astfel că, activitatea de marketing ecologic reprezintă de 
fapt transpunerea în practică a conceptului de ecomarketing, respectiv, 
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ansamblul activităţilor care dirijează, influenţează şi promovează fluxul de 
bunuri şi servicii ecologice, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produsului, 
de la producţie până la utilizarea sa finală, depozitarea (deşeurilor) sau 
reciclarea lor. 

Cunoaşterea acestor aspecte fără acţiunea de implementare în strategia 
şi programul de acţiune ale ecomarketingului rămâne fără obiect. 

 



2. STRATEGIA ŞI PROGRAMUL DE ACŢIUNE 

 

2.1. Mixul de marketing ecologic 

Strategia şi programul de acţiune ale ecomarketingului constituie una din 
cele mai importante aspecte ale activităţii de marketing şi reprezintă de fapt 
implementarea practică a conceptului. 

Apariţia noului concept de marketing-mix - aparţinând economistului 
nord-american Mc.Carty - a revoluţionat teoria economică, principiile şi funcţiile 
enunţate putând fi aplicate în activităţile economice cu scop lucrativ. Transpuse 
la nivelul bunurilor şi serviciilor ecologice aceasta înseamnă că, strategia şi 
programul de acţiune ale acestui segment de piaţă pot fi concepute prin 
stabilirea obiectivelor pornind de la cele patru funcţii “P” enunţate de părintele 
acestui mix, respectiv: Producţie-Preţ-Promovare-Piaţă. 

În această viziune, strategia mixului de marketing ecologic poate fi 
sintetizată ca şi a marketingului global, fiecare etapă având însă particularităţi 
bine definite. 

 

Figura 3 - Strategia mixului de marketing ecologic 

 
 

Trebuie precizat faptul că, într-o întreprindere având scop lucrativ, 
strategia de marketing ecologic constituie o activitate extrem de complexă, 
putând să includă atât sectoare de producţie, cât şi cele de reproducţie 
(înlocuirea produselor uzate sau a părţilor din produse, precum şi reciclarea 
sau recondiţionarea deşeurilor). Aceste activităţi sunt considerate însă activităţi 
complementare strategiei ecomarketingului întreprinderii care promovează 
procesul de producţie iniţial. 
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Strategia de marketing ecologic face parte integrantă din procesul de 
management de piaţă al strategiei globale a întreprinderii. Elementele prin-
cipale ale unei asemenea strategii globale axate pe producţia şi valorificarea 
bunurilor şi serviciilor ecologice sunt redate în schema 4. 

Alături de schema de ansamblu a managementului de producţie al 
întreprinderii sunt elaborate strategii pe toate etapele care caracterizează 
activitatea de marketing ecologic, potrivit celor patru funcţii de “P”: Producţie-
Preţ-Promovare-Piaţă. 

 

 
Schema 4 - Procesul de conducere a strategiei de piaţă al unei 

întreprinderi producătoare de bunuri şi servicii ecologice 

 

I. ANALIZE EXTERNE II. ANALIZE INTERNE 

1.Analize de consum 1.Analize de performanţă 
2.Analize de competitivitate 2.Revizuirea strategiei 
3.Analize industriale 3.Obiective 
4.Analize conjuncturale 4.Organizarea internă 
 5.Analize de cost 
 6.Resurse financiare 
 7.Forţe şi slăbiciuni 
III. OPORTUNITĂŢI, CARACTERISTICI ŞI 
DEFINIREA PROBLEMELOR STRATEGICE 

IV. STRATEGIA FORŢELOR ŞI 
SLĂBICIUNILOR PROBLEME ŞI 
OBSTACOLE 

V.  IDENTIFICAREA OPŢIUNILOR STRATEGICE 
VI.  MISIUNEA SPECIFICĂ 
VII.  IDENTIFICAREA ALTERNANŢELOR STRATEGICE 
VIII.  OPŢIUNEA STRATEGICĂ 
IX.  IMPLEMENTAREA PLANULUI 
X.  REVEDEREA STRATEGIEI ŞI EVENTUALA MODIFICARE  

Sursa: H.D. Hutt, “Industrial Management”, New York, 1994. 
 

 

2.1.1. Strategia Produsului 

În accepţiunea marketingului ecologic, produsul reprezintă expresia 
fizică a răspunsului întreprinderii la cerere. Din acest punct de vedere un 
produs destinat pieţei nu este reprezentat doar de materia primă, tehnicile şi 
tehnologiile care concură la fabricarea lui ci şi de un complex de măsuri 
corespunzătoare nevoilor şi intereselor clienţilor, respectiv de capacitatea şi 
capabilitatea întreprinderii de a face faţă concurenţei, de potenţialul său de 
comercializare, precum şi de resursele sale financiare. În afara acestor ele-
mente, strategia produsului implică şi luarea în considerare a caracteristicilor şi 
performanţelor ecotehnice şi ecotehnologice sugerate de cerere, precum şi 
unele opţiuni psihologice de influenţare a cererii care determină alegerea 
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formei, a designului, a ambalajului, a mărcii produsului, a calităţii, termen de 
valabilitate ş.a. Toate aceste aspecte care concură la fabricarea produsului şi 
valorificarea competitivă pe piaţă conferă strategiei produsului rolul conducător 
în desfăşurarea strategiei de marketing ecologic, determinând buna derulare a 
acesteia în etapele următoare. 

Principalele obiective urmărite în strategia produsului sunt următoarele: 

 conceperea şi producerea unor produse/servicii compatibile cu 
protecţia mediului şi a sănătăţii umane; 

 realizarea unei duble eficienţe, respectiv eficienţă economică şi 
eficienţă ecologică; 

 substituirea unor resurse epuizabile cu altele având performanţe 
calitative comparabile; 

 realizarea unor produse performante din punct de vedere al protecţiei 
mediului şi sănătăţii populaţiei; 

 influenţarea din start a cererii în sensul prezentării produselor sub o 
formă atractivă pentru client, atât sub aspecte de calitate şi de preţ, 
cât şi sub aspectele psihologice. 

Deciziile luate cu privire la strategia produsului şi atingerea obiectivelor 
stabilite sunt influenţate de o multitudine de factori, printre care: 

 importanţa produsului în cadrul strategiei de ecomarketing; 

 cererea directă sau derivată de asemenea produse, atât pe piaţa 
internă, cât şi pe cea externă; 

 caracteristicile şi performanţele ecotehnice şi ecotehnologice ale 
produsului; 

 ciclul de viaţă al produsului; 

 ecoeficienţa produsului; 

 importanţa activităţii de cercetare-dezvoltare în promovarea 
marketingului ecologic. 

2.1.2. Preţul 

În expresie de marketing, preţul reprezintă o reflectare a valorii produ-
sului într-o perioadă determinată de timp, procesul de preţuire constând în 
definirea acestei valori şi exprimarea sa în unităţi monetare. 

Preţul constituie singura etapă a activităţii de marketing ecologic care 
produce venit, toate celelalte etape fiind generatoare de cheltuieli de producţie, 
de inovare, de investiţii, de promovare/comunicare şi distribuire. 

În procesul de stabilire a preţului de marketing al bunurilor şi serviciilor 
de protecţie a mediului trebuie să se ţină seama de mai multe aspecte, printre 
care: 

 condiţiile de piaţă; 

 capacitatea producţiei excedentare; 

 preţurile competitive; 
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 preţul materialelor substituibile; 

 durata ciclului de viaţă al produsului; 

 ritmul de penetrare pe piaţă; 

 dimensiunea pieţei; 

 fluctuaţia preţurilor pe piaţă; 

 reacţia competitorilor faţă de modificarea preţurilor; 

 caracteristicile de calitate ale produsului; 

 ecoeficienţa produsului ş.a. 
 
Tabelul 1 prezintă sub o formă sintetică principalii factori şi caracte-

risticile care concură la stabilirea preţului de marketing al bunurilor şi serviciilor 
ecologice. 

 
Tabelul 1 - Principalii factori şi caracteristici care influenţează procesul 

de stabilire a preţului bunurilor şi serviciilor ecologice  

Nr.crt. Factori Caracteristici 

1 Evaluarea preţului în oferta de preţ, evaluarea are o importanţă crucială; în alte 
situaţii preţul poate fi mai puţin important decât calitatea, 
performanţele tehnice si tehnologice etc. 

2  Elasticitatea cererii  Elastică sau inelastică, depinzând de ofertele competitive 

3 Competitivitatea 
ofertei   

Un procent ridicat de vânzări furnizează forme variate de oferte 
competitive 

4  Preţ negociat Situaţie frecventă cu ocazia încheierii de contracte 

5  Lista de preţuri Deşi utilizată frecvent în activitatea de marketing ecologic, 
cumpărătorii o ignorează 

6  Reducerile de preţ Depind de cantitatea de bunuri achiziţionate, tipul de clienţi, 
nivelul creditului 

7 Asistenţa financiară 
acordată de distribu-
itor 

Poate lua forma leasingului sau alte forme 

 
Nivelul maxim acceptabil al preţului de cumpărare este dat de diferenţa 

dintre beneficiile percepute şi celelalte costuri, altele decât preţul. Formula 
aplicată stabilirii preţului de marketing în cazul valorificării unor echipamente şi 
tehnologii de protecţie a mediului este următoarea: 

 
Preţul de ecomarketing = Preţul de cumpărare + costul achiziţiei + costul 

transportului + costul instalării + costul manipulării + riscul; 
Beneficiile percepute = caracteristici fizice; caracteristici de servicii; suport 

tehnic. 
 
Criteriul necesar aplicat de client pe durata activităţii de investigare în 

achiziţionarea şi implementarea utilajelor şi tehnologiilor care pot reduce 
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consumul material şi de energie, cu impact benefic asupra mediului încon-
jurător constituie de fapt ecoeficienţa. Ea reflectă relaţiile între investiţii şi 
rezultate ca urmare a implementării unui angajament special tehnico-
organizaţional pe o anumită perioadă. 

Se estimează că aproximativ 51% din întreprinderile vest-europene 
evaluează preţul de marketing al bunurilor şi serviciilor ecologice potrivit 
acestei metode de calcul. Etapele parcurse până la stabilirea preţului 
produsului pot fi rezumate în schema nr. 5. 

În procesul de stabilire a preţurilor şi serviciilor ecologice trebuie să se 
ţină seama întotdeauna de constrângerile sau stimulentele cuprinse în 
legislaţia şi reglementările în vigoare. Intervenţia statului în mecanismele de 
stabilire a preţurilor este justificată, pe de o parte, de necesitatea de a controla 
evoluţia preţurilor într-o perioadă de inflaţie ridicată, iar pe de altă parte, de 
necesitatea de a restabili rolul de regulator al pieţei şi de întărire a liberei 
concurenţe.  

 
Schema 5 - Etapele stabilirii preţului de marketing 

al unui ecoprodus 

 
 

În primul caz, statul utilizează anumite tehnici de control al preţurilor prin 
intervenţii rigide şi restrictive, printre care: blocarea, plafonarea preţurilor cadru 
sau fixarea marjelor. În situaţia evoluţiei preţurilor, statul poate interveni cu 
instrumente mai suple cum sunt: politici contractuale, semilibertate sau 
libertate supraveghetă a evoluţiei preţurilor. 
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În cel de-al doilea caz, instrumentele utilizate în reglementarea preţurilor, 
astfel încât să încurajeze libera concurenţă, statul intervine în cazul practicării 
unor preţuri discriminatorii prin ridicarea nivelului preţurilor minimale. 

Pentru facilitarea şi stimularea achiziţionării de ecotehnici şi ecoteh-
nologii, ofertanţii practică de obicei anumite metode care constituie alternative 
la cumpărările cash, respectiv, acordarea de credite pe termen lung sau 
leasingul (concesiune/închiriere). Condiţiile de acordare a creditelor pot avea 
un caracter preferenţial pentru a genera noi oferte. Tratamentul preferenţial 
sub forma reducerilor de taxe la import, constituie însă, monopol de stat. 
Transferul de know-how tehnologic, care oferă brevete, licenţe etc. la preţuri 
relativ reduse, pot fi facilitate prin participarea ţării la organisme şi organizaţii 
sau acorduri internaţionale axate pe probleme de mediu şi aflate sub auspiciile 
O.N.U., C.E.E. ş.a. organizaţii. 

Leasingul, de asemenea, constituie o formă importantă de promovare a 
bunurilor şi serviciilor ecologice, în special, a echipamentelor şi instalaţiilor de 
protecţie a mediului. În prezent, prin intermediul acestui instrument se valorifică 
cca. 20% din vânzări, media de creştere fiind de 10% pe an. 

Din punct de vedere al producătorului, această formă de comercializare 
creează un avantaj pe piaţă, în sensul că, atrage clienţii care nu dispun de 
suficiente mijloace financiare. 

2.1.3. Promovare - Comunicare    

În activitatea de ecomarketing, promovarea - cuvânt, de asemenea, de 
origine anglo-saxonă, “promotion” - cuprinsă în cele patru elemente ale mixului, 
reprezintă ansamblul acţiunilor capabile să determine o creştere rapidă, dar 
provizorie a vânzărilor, prin atribuirea unui avantaj semnificativ, atât 
ofertantului, cât şi distribuitorului şi consumatorului (utilizatorului).  

Deşi unii autori, printre care Ph.Kotter şi G.H.G. Mc.Dougall /9/ consideră 
promovarea vânzărilor ca fiind o activitate concepută pentru a înlătura 
fidelitatea faţă de o marcă, iar publicitatea, o activitate orientată spre crearea 
fidelităţii faţă de o nouă marcă, A.Lassegul /10/ îi atribuie o sferă de cuprindere 
mai largă. Astfel, în accepţiunea sa, obiectivul principal urmărit prin activitatea 
promoţională este cel de creare a cererii de bunuri şi servicii ecologice pe 
termen scurt - datorită schimbărilor provocate de evoluţia progresului tehnico-
ştiinţific - precum şi de creare a stocurilor la distribuitor, pentru a atrage pe 
termen lung cumpătorii. 

Acţiunile promoţionale se materializează în folosirea a numeroase tehnici 
şi metode care permit flexibilitatea şi adaptabilitatea politicilor şi strategiilor de 
marketing ecologic. Printre cele mai utilizate metode şi tehnici de promovare se 
numără următoarele: 

1. Personalul de vânzare cu atribuţii de: 

 ecomarketing direct; 
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 explicaţii comerciale şi ecologice; 

 prezentări; 

 adunări, comunicări, instruire; 

 telemarketing ecologic. 

 2. Acţiuni de promovare a vânzărilor: 

 demonstraţii/încercări; 

 oferte gratuite de bunuri (limitate); 

 acorduri cu privire la achiziţionarea unei anumite cantităţi de bunuri, 
însoţită de unele avantaje; 

 reduceri de preţ; 

 târguri, expoziţii; 

 publicitate; 

 jocuri şi concursuri etc. 

3. Anunţuri, informări, prezentări: 

 explicaţii comerciale corecte; 

 conferinţe şi simpozioane; 

 telemarketing ecologic; 

 cataloage şi liste; 

 broşuri şi pliante; 

 material audio-vizual. 
4. Publicitate: 

 relaţii publice; 

 seminarii; 

 comunicări, conferinţe; 

 presă, radio, TV etc. 
Schematic, locul activităţii de promovare în procesul de marketing 

ecologic se prezintă astfel (schema 6). 
Personalul de vânzare constituie grupul dominant al activităţii 

promoţionale. Extinderea aplicării acestor instrumente depinde de abordarea 
individuală şi stilul specific al întreprinderii. 

Publicitatea, una din tehnicile principale de promovare a bunurilor şi 
serviciilor ecologice are, în primul rând, rolul de creare a pieţei şi consolidării 
imaginii firmei, reputaţia sa prezentă şi viitoare faţă de client. Ea reprezintă, de 
asemenea, o importanţă deosebită în desfăşurarea normală a activităţii 
întreprinderii, precum şi în negocierile cu clienţii, informând asupra existenţei şi 
tipului de ofertă.  
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Schema 6 - Locul unei operaţiuni promoţionale  
în prrocesul de marketing ecologic 

Sursa: R.W.Hass, “Industrial Marketing Management: Text and cases”, Boston, 1996. 

 
 

Tabelul 2 - Ponderea mijloacelor de difuzare în totalul cheltuielilor 
publicitare pentru bunuri şi servicii ecologice în S.U.A. 

Mijloce publicitare în procente faţă de totalul cheltuielilor 

TOTAL cheltuieli 100,0 

din care:  

- Jurnal comercial 59,6 

- Expedieri directe 13,6 

- Directori industriali 5,8 

- Magazine generale 3,8 

- Ziare 3,8 

-TV 3,8 

- Radio 1,9 

- Publicitate externă sub 0,5 

- Alte medii 7,8 

Sursa: R.W.Hass, “Industrial Marketing Management: Text and Cases”, Boston, 1996. 

 

În S.U.A., de pildă, cele mai folosite medii de comunicare pentru atin-
gerea acestor obiective sunt cele referitoare la publicitatea prin jurnale 
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comerciale şi sub forma expedierilor directe. Cheltuielile ocazionate cu 
publicitatea sub aceste două forme reprezintă 73,2% din totalul fondurilor 
atribuite acestei tehnici de promovare pentru bunurile şi serviciile ecologice. 

Cheltuielile publicitare pentru bunuri şi servicii ecologice semnifică rolul 
esenţial al publicităţii în strategia de promovare-comunicare a produselor. Ele 
semnifică, de asemenea, faptul că, obiectivele de publicitate nu pot fi separate 
de cele ale marketingului în ansamblu. 

2.1.4. Piaţă - Distribuţie 

Comercializarea unui produs ecologic pe piaţă prin canalele de 
distribuire şi promovare implică o înţelegere aprofundată a mecanismelor care 
o guvernează. Această înţelegere constituie esenţa activităţii ecomarketingului, 
deoarece, ţine seama de comportamentul consumatorului, privilegiind piaţa şi 
agenţii care intervin pe această piaţă. 

Strategia de penetrare pe piaţă a bunurilor şi serviciilor ecologice 
reclamă astfel, reconsiderarea unor concepte de bază care să permită 
caracterizarea cererii şi a ofertei. 

La modul cel mai general, piaţa este definită în teoria neoclasică, ca fiind 
locul unde oferta se confruntă cu cererea. 

În practică este frecvent utilizată metoda de determinare a unor indicatori 
cum sunt: piaţa potenţială, piaţa actuală şi rata de penetrare pe piaţă. 

Potrivit economiştilor francezi, Pierre Louis Dubois şi Alain Jalibert /11/, 
piaţa potenţială reprezintă de fapt, acţiunea de prospectare a unei pieţe sau a 
unui segment de piaţă, pentru a putea evalua cantitatea totală susceptibilă de 
a fi solicitată, în funcţie de numărul consumatorilor potenţiali. 

Rata de penetrare - ca indicator al rapidităţii difuzării informaţiei - rezultă 
din raportarea indicatorului pieţei actuale la cel al pieţei potenţiale. 

Acţiunea de prospectare a pieţei constituie deci, o etapă deosebit de 
importantă în elaborarea strategiei de marketing ecologic. 

Dacă potrivit teoriei economice, piaţa reprezintă locul unde cererea se 
confruntă cu oferta rezultând actul vânzării, această comercializare a 
produselor face ca, alături de producător (ofertant) şi cumpărător(solicitant) să 
intervină numeroşi alţi agenţi economici cum sunt: prescriptori, leaderi de 
opinie, agenţi distribuitori, autorităţi publice şi guvernamentale, Camera de 
Comerţ, sindicate profesionale, patronate, instituţii financiare şi bancare, 
organizaţii internaţionale (cu reglementări de mediu), O.N.G. ş.a. 

Piaţa apare astfel, ca un sistem complex de reglementare a schimburilor 
care implică intervenţia unui număr mai mare sau mic de agenţi. De aici, şi 
integrarea comportamentului acestor agenţi în strategia de marketing ecologic. 

Un rol deosebit de important în cadrul acestei ultime etape a strategiei 
revine canalelor de distribuire, filierele de producţie şi cele de distribuire fiind 
interdependente. În cadrul acestui sistem general, rolul distribuirii tinde să 
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devină preponderent. Prin gradul lor înalt de calificare şi diversificare atins, 
filierele de distribuire ajung să impună condiţiile lor în ceea ce priveşte 
utilizarea materialelor, serviciile, logistica, preţul ş.a. - fapt care le conferă un 
rol important ca şi cel al consumatorului final. 

Îndeplinind rolul de ajustare între cerere şi ofertă, distribuirea este 
creatoare de servicii. 

În cadrul procesului de distribuire un loc deosebit îl ocupă agenţii 
distribuitori. Având un rol activ în valorificarea pe piaţă a produselor ecologice, 
agentul distribuitor poate prospecta, stimula şi orienta cererea, influenţând 
totodată oferta, prin reconsiderarea condiţiilor. Abilitatea de a se adresa celui 
mai bun canal de distribuire revine însă ofertantului, respectiv, producătorului. 
Reuşita programului de distribuire depinde însă de influenţa mai multor factori, printre 

care: 

 strategia canalului de distribuire; 

 controlul canalului; 

 lungimea canalului; 

 numărul şi calitatea intermediarilor care intervin; 

 cantitatea şi calitatea bunurilor şi serviciilor ecologice; 

 gradul de satisfacere a nevoilor şi exigenţelor consumatorilor. 
Acest demers al programului de distribuire poate fi reprodus în schema 7. 

 

Schema 7 - Fluxul de vânzare prin canalele de distribuire 

 

Sursa: Ibidem tabelul 2. 

 
Analizele de marketing cu privire la procesul de penetrare şi comer-

cializare pe pieţele ţărilor occidentale evidenţiază existenţa mai multor canale 
de distribuire. Cele mai frecvent utilizate sunt canalele 1 şi 2 respectiv 
Producător - Client şi Producător - Reprezentant al producătorului - Client, 
ambele deţinând 65,5% din cantitatea de bunuri valorificate (tabelul 3). 
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Tabelul 3 - Principalele canale de distribuire a bunurilor  
şi serviciilor ecologice 

Nr. 
crt. 

Canal de distribuire 
Ponderea 
vânzărilor 
cantitative 

1. Producător - Distribuitor - Client 48,7 

2. Producător - Reprezentant - Distribuitor - Client 16,8 

3. Producător - Client 12,7 

4. Producător - Branşa de vânzare - Client 9,6 

5. Producător - Branşa de vânzare - Distribuitor-Client 8,6 

6. Producător - Reprezentant - Client 3,6 

   TOTAL 100,0 

Sursa: R.W.Hass, “Industrial Marketing Management: Text and Cases”, Boston, 1996. 

 
Sub aspectul valorii mărfurilor însă, canalul de distribuire nr.3 respectiv, 

expedierea direct de la producător la client deţine primul loc (75%), ceea ce 
înseamnă că produsele comercializate sunt de dimensiuni mai mici dar de 
valori mult mai ridicate (tehnici şi tehnologii “curate de producţie”, brevete, 
licenţe, know-how, soft-wave ş.a.). /12/ 

Repartizate pe grupe de bunuri şi servicii ecologice, ponderea vânzărilor 
vehiculate variază în funcţie de branşa producătorului, cea a distribuitorului şi 
cea a reprezentantului industrial respectiv a producătorului (tabelul 4). 

 
Tabelul 4 - Ponderea de distribuire a valorii vânzărilor 

pe unele grupe de bunuri şi servicii ecologice 

Produs Total vânzări 
Prin branşa 

producă-
torului 

Prin 
distribuitor 

Prin 
reprezentant 
al industriei 

1.Echipamente ecoindustriale 100,0  33,0  52,0  15,0 

2.Instrumente de supraveghere şi 
control 

100,0  23,4  69,4 7,2 

3.Servicii 100,0  51,1  41,3 7,6 

Sursa: R.W.Hass, “Industrial Marketing Management: Text and Cases”, Boston, 1996 

 
 

2.2. Ciclul de viaţă al produsului şi impactul asupra activităţii de 
marketing ecologic. 

Apariţia şi implementarea conceptului cu privire la ciclul de viaţă al 
produsului, concept aparţinând economistului nord-american J.Dean /13/ a 
permis extinderea acestui concept la strategia de marketing ecologic. 
Economiştii francezi J.Lambir şi R.Peters /14/ au încercat astfel, să adapteze 
principiile care fundamentează teoria privind ciclul de viaţă al produsului la 
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fiecare etapă care caracterizează activitatea de marketing, respectiv, 
Producţie- Preţ-Promovare-Piaţă, ţinând seama de mediul înconjurător şi de 
obiectivele strategice ale întreprinderii. 

În forma sa clasică, ciclul de viaţă al produsului este reprezentat sub 
forma unei curbe în formă de “S” care parcurge patru faze distincte: 

I.  Introducerea noului produs pe piaţă; 

II.  Creşterea; 

III.  Maturitatea; 

IV.  Declinul. 

Modelul, reţinut de majoritatea cercetătorilor şi practicienilor, are urm-
ătoarea configuraţie (figura 8). 

 
Figura 8 - Fazele parcurse de noul produs lansat 

pe piaţă în cadrul ciclului său de viaţă 

 
 
Transpusă la marketingul bunurilor şi serviciilor ecologice, analiza ciclului 

de viaţă al produsului permite identificarea problemelor de gestiune care se 
ridică în cadrul fiecărei faze, precum şi implicaţiile activităţii de marketing în 
cadrul fiecăruia din cele patru etape care o caracterizează (Produs-Preţ-
Promovare-Piaţă). Astfel,  

 
Faza I - Introducere semnifică lansarea pe piaţă a noului produs, 

caracterizându-se prin: 
a)  Analiza mediului ambiant în care are loc lansarea, respectiv: tendinţa 

cererii (creştere, stagnare, descreştere); caracteristicile cumpără-
torilor (receptivi sau nu, cu venituri mai mari sau mai mici etc.); 
structura concurenţei (monopol, evaluarea tehnică şi tehnologică a 
noului produs). 
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b) Obiective strategice: dezvoltarea cererii globale prin: cunoaşterea 
caracteristicilor produsului/serviciului; încurajarea primei încercări sau 
facilitarea adaptării noului produs. 

c) Presiunea activităţii de marketing exercitată la nivelul fiecărei etape 
care o caracterizează: 
1.  Produs/servicii: caracteristicile tehnice şi comerciale; accent pe 

performanţele calitative; 
2. Preţ: cel mai ridicat corespunzător elasticităţii cererii segmentului 

cel mai receptiv; distribuire gratuită sau cu preţ redus temporar; 
3. Promovare/Comunicare: promovarea caracteristicilor produsului şi 

a performanţelor sale; rolul informativ al comunicării: publicitate, 
mass-media, expoziţii, târguri ş.a. 

4. Piaţă/Distribuţie: limitată, excesivă sau selectivă; marje mai mult 
sau mai puţin ridicate. 

 
Faza II - Creştere 
a)  Analiza mediului ambiant: tendinţele cererii, caracteristicile cumpă-

rătorilor, structura cererii; 
b) Obiectivele strategice: dezvoltarea cererii preferenţiale de marcă sau 

consolidarea poziţiei pe piaţă prin canalele de distribuire; 
c) Presiunea activităţii de marketing: 

1. Produs/Servicii: producţie în serie; accent deosebit pe perfor-
manţele ecotehnice şi ecotehnologice; concepţie modulară pentru 
îmbunătăţirea gamei de produse; ecolabel, performanţe ecologice; 

2. Preţ: tendinţă de reducere în vederea extinderii pieţei; preţuri 
diversificate adaptate fiecărui segment de piaţă sau canal de 
distribuire; 

3. Promovare/Comunicare: crearea unei preferinţe pentru o marcă; 
promovarea informaţiei prin publicitate, mass-media ş.a.; 

4. Piaţă/Distribuţie: intensivă sau extensivă; stocuri mari şi 
aprovizionare rapidă; canale de distribuire variate şi eficiente. 

 
Faza III - Maturitate 
a) Analiza mediului ambiant (aceiaşi ca în fazele I şi II); 
b) Obiective strategice: menţinerea fidelităţii faţă de marcă; 
c) Presiunea activităţii de marketing: 

1. Produs/Serviciu: diferenţierea produsului în funcţie de segmentele 
de piaţă; accent pe caracteristicile noului produs; performanţe 
ecologice, ecoeficienţă, dimensiune, prezentare, ambalare; 

2. Preţ: concurenţă puternică în condiţiile creşterii elasticităţii cererii; 
tendinţă spre o înţelegere tacită sau explicită asupra nivelului 
preţului; 
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3. Promovare/Comunicare: consolidarea fidelităţii faţă de marcă şi 
promovarea la locul distribuirii; 

4. Piaţă/Distribuire: reducerea numărului canalelor de distribuire şi a 
numărului de personal de distribuire; distribuire selectivă. 

 
Faza IV - Declin 
a)  Analiza mediului ambiant: tendinţa cererii (creştere/descreştere în 

ritm inferior celei pe economie); caracteristicile cumpărătorului: oligo-
pol, scade numărul firmelor; specializare strictă a supravieţuitorilor; 

b)  Obiectivele strategice: întreţinerea cererii globale prin specializare 
conform utilizărilor de subzistenţă sau prin reducerea investiţiilor şi 
căutarea unor noi inovaţii tehnice şi tehnologice ecoeficiente; 

c)  Presiunea activităţii de marketing: 
1. Produs/Serviciu: severă reducere a gamei; accent pe produs în 

vederea reducerii la minimum a costurilor de producţie; retragerea 
de pe piaţă; 

2. Preţ: în descreştere sau creştere nesemnificativă; politică de preţ 
caracterizată prin reducerea profiturilor; 

3. Promovare/Comunicare: reducerea la minimum a cheltuielilor de 
promovare/comunicare. 

 

2.3. Marketing ecologic internaţional 

Dacă din punct de vedere al evoluţiei, marketingul internaţional a abordat 
iniţial comerţul marfar şi aspectele comportamentale ale agenţilor economici 
care intervin pe piaţa externă, în prezent, fenomenul de dematerializare a 
schimbărilor internaţionale a devenit mult mai evident, aria de cuprindere a 
marketingului ecologic fiind mult mai extinsă. Alături de bunurile destinate 
protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, comerţul internaţional a inclus 
treptat şi sfera serviciilor, respectiv, asistenţă tehnică acordată instalării echipa-
mentelor, aparatelor şi instrumentelor de protecţie a mediului, informaţii tehnice 
şi tehnologice, brevete şi licenţe de invenţii etc. 

În acelaşi timp, abordarea comportamentală a agenţilor economici – ca-
racteristica esenţială a marketingului - a dobândit noi aspecte, corespun-
zătoare noului tip de “marfă”, implementat în strategia de piaţă vizând transfe-
rul internaţional de tehnici şi tehnologii de protecţie a mediului. 

Tendinţele tot mai pronunţate de internalizare a economiilor naţionale ca 
urmare a adâncirii procesului de diviziune internaţională şi specializare a 
muncii şi participării intense a tuturor naţiunilor la schimbul internaţional de 
valori materiale şi spirituale, precum şi intensificarea colaborării şi cooperării 
internaţionale, constituie, în prezent, una din cerinţele fundamentale ale 
fiecărei ţări. 
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Extinderea pieţei prin pătrunderea pe piaţa externă a noilor ţări 
industrializate a condus la creşterea concurenţei şi intensificarea barierelor cu 
caracter ecologic, ca urmare a adoptării şi aplicării legislaţiei naţionale şi a 
reglementărilor internaţionale cu privire la protecţia mediului, piaţa produselor 
ecologice făcând, în prezent, obiectul unei concurenţe crescânde. În aceste 
condiţii, elaborarea unei strategii de marketing ecologic internaţional, care să 
ţină seama de interesele tuturor intervenienţilor de pe piaţa externă 
(exportatori, importatori, distribuitori), dar şi de cele ale societăţii în ansamblu 
(dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei), 
a dobândit o importanţă din ce în ce mai mare. 

Marketingul ecologic internaţional se diferenţiază de marketingul 
internaţional, prin aceea că se referă numai la bunurile şi serviciile ecologice, 
respectiv cele care înglobează cheltuieli cu protecţia mediului. 

În condiţiile în care activitatea unei întreprinderi se orientează spre 
valorificarea pe piaţa externă a bunurilor şi serviciilor ecologice, marketingul 
devine una din variabilele comerciale ale managementului de export, alături de 
celelalte variabile, printre care, variabila financiară (de finanţare, de garantare 
şi de risc), variabila juridică (contracte şi acorduri internaţionale), variabila 
logistică (transport şi asigurare) şi variabila administrativă (taxe vamale, 
reglementări şi alte formalităţi). 

În funcţie de maturitatea întreprinderii, respectiv, de capacitatea sa de a 
face faţă concurenţei, strategia activităţii de marketing este orientată, fie spre 
piaţa internă (a se vedea subcapitolul 2.1.), fie pe piaţa externă. 

Spre deosebire de strategia marketingului ecologic intern, care are o 
conotaţie economică de importanţă naţională (care vizează două aspecte 
importante: pe de o parte, restabilirea coeficientului balanţei comerciale 
externe, prin reducerea importurilor şi acoperirea în proporţie cât mai ridicată a 
nevoilor interne, iar pe de altă parte, reducerea dependenţei faţă de exterior), 
strategia marketingului ecologic internaţional vizează dezvoltarea unei politici 
de penetrare a bunurilor şi serviciilor ecologice pe piaţa externă. 

Opţiunea strategică de implementare pe piaţa internaţională constituie o 
decizie importantă care angajează întreprinderea, deoarece implică în primul 
rând, fonduri importante, mai ales când este vorba de a investi în asemenea 
produse specifice şi în al doilea rând, pentru faptul că agentului distribuitor, în 
faza de lansare pe piaţă, de pildă, se poate repercuta, atât asupra cifrei de 
afaceri, cât şi asupra imaginii şi prestigiului firmei pe plan intern şi internaţional. 

În general, opţiunea strategică în ecomarketingul internaţional este 
determinată de obiectivele întreprinderii şi implică, atât caracteristicile pieţei 
externe, cât şi competenţele şi resursele întreprinderii (schema nr.9). 

Cele mai frecvente obiective vizate de strategia ecomarketingului 
internaţional se referă la: - exportul direct sau prin intermediar; 

 instalarea unei filiale comerciale; 
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 implementarea unei unităţi de producţie în străinătate (filială 
industrială); 

 transfer de know-how. 
 
Schema 9 - Opţiunea strategică în ecomarketingul internaţional  

fondată pe obiectivele întreprinderii 

 
Sursa: Charles Croue, “Marketing International”, Entreprises, 1994. 

 
Din aceste considerente, schema unui proces strategic de marketing 

ecologic internaţional este asemănătoare cu cea a ecomarketingului orientat 
spre piaţa internă (schema nr.10) /15/. 

Toate modalităţile de acces pe piaţa externă ţin seama de aceste 
orientări ale strategiei ecomarketingului internaţional. Multitudinea şi diversi-
ficarea companiilor şi firmelor axate pe comercializarea bunurilor şi serviciilor 
determină o multitudine şi diversificare a pieţelor, a criteriilor de selectare şi a 
politicilor adoptate. 
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Schema 10 - Strategia ecomarketingului internaţional  

 
Sursa: D.W.Cravens, “Strategic Marketing”, Homewood, Illinois, Irwin, 1982. 

 
Deciziile de implementare a strategiilor sunt fundamentate pe baza unor 

metode raţionale de selectare a pieţei potenţiale, coroborată cu o evaluare a 
riscului şi a condiţiilor de acces (taxe vamale, legislaţie şi reglementări ecolo-
gice, bariere ş.a.). 

De pildă, pentru evaluarea pieţei latino-americane, Business International 
Corporation (B.I.C.) /16/ recomandă utilizarea a trei indicatori, printre care: 

1. Dimensiunea pieţei; 
2. Intensitatea pieţei; 
3. Creşterea pieţei. 
Dimensiunea pieţei semnifică talia exprimată în procente din totalul 

pieţei latino-americane şi se calculează prin compilarea indicatorilor referitori la 
populaţie, P.N.B., consum privat, energie, rata de urbanizare ş.a. 

Intensitatea pieţei se calculează prin raportarea principalilor indicatori la 
numărul de locuitori şi apoi stabilirea unei medii pe întreaga piaţă şi raportarea 
fiecărei ţări la media pieţei latino-americane. Acest indicator evaluează deci 
nivelul de dezvoltare economică şi calitatea vieţii. 

Creşterea pieţei, media de creştere pe ultimii cinci ani la principalii 
indicatori economici. 

B.I.C. consideră că aceşti trei indicatori pot sta la baza determinării 
volumului pieţei potenţiale pentru fiecare ţară latino-americană, pornind de la 
următorul raţionament: 

Dacă talia pieţei (TP) reprezintă suprafaţa şi intensitatea pieţei (IP) un 
vector multiplicator, atunci TP IP reprezintă volumul pieţei. În consecinţă, 
creşterea pieţei (CP) va fi direct proporţională cu volumul pieţei. 
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În această situaţie, indicele unic al pieţei potenţiale ar putea rezulta din 
aplicarea următoarei formule: 

 
IU = (TP IP) + CP (TP IP) (TP IP) (1 + CP) 

în care: 
IU = indicele unic 
TP = talia pieţei 
IP = intensitatea pieţei 
CP = creşterea pieţei 
 
Tabelul 5 reflectă astfel, modul de calculare a pieţei potenţiale în cazul 

ţărilor care alcătuiesc Asociaţia Latino-Americană a Liberului Schimb 
(A.L.A.L.C.), potrivit ipotezei B.I.C. 

Metodologia de evaluare a cererii internaţionale este foarte variată. Unii 
autori /17/ consideră că cererea internaţională poate fi echivalentă cu schim-
burile internaţionale de bunuri şi servicii ecologice estimate pe baza statisticilor 
vamale. 

 

 
Tabelul 5 - Principalii indicatori de determinare a indicelui unic al pieţei 

potenţiale latino-americane în anul 1990 

 

Ţări 
TP 

(Talia Pieţei) 

IP 
(Intens. 
Pieţei 

CP 
(Creşt. 
Pieţei) 

IU 
(Indice 
Unic) 

Clasament 

1.ARGENTINA 12,51 1,78 21 26,94 3 

2.BOLIVIA 0,73 0,38 75 0,48 11 

3.BRAZILIA 35,22 1,44 87 94,84 1 

4.CHILE 2,97 1,44 5 4,49 6 

5.COLUMBIA 5,02 0,97 23 5,98 5 

6.ECUADOR 1,35 0,78 84 1,93 8 

7.MEXIC 20,49 1,50 55 47,63 2 

8.PARAGUAY 0,40 0,69 136 0,65 10 

9.PERU 3,03 0,72 33 2,90 7 

10.URUGUAY 0,93 1,18 23 1,34 9 

11.VENEZUEL 6,61 1,73 49 17,03 4 

Sursa: Business Latin America, 19 dec.1991. 

 
Sistemul de calcul al SELEXPORT practicat de exportatorii francezi prin 

Centrul Francez de Comerţ Exterior asupra unui număr de 1300 de produse 
permite să se evidenţieze schimburile comerciale dintre 23 de ţări 
industrializate, membre ale O.E.C.D., precum şi ale acestora cu peste 100 de 
ţări şi zone de destinaţie pe o perioadă de cinci ani. Aceste date permit să se 
evalueze dimensiunea fiecărei pieţe importatoare (cererea de produse în valori 
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absolute, relative şi în dinamică), în raport cu totalul importurilor mondiale de 
bunuri şi servicii; locul exporturilor franceze pe fiecare piaţă; oferta 
internaţională asimilată exporturilor spre celelalte 23 de ţări industrializate, 
precum şi alte caracteristici ale exporturilor şi importurilor de mărfuri ale 
acestor state. 

 
Figura 11 - Compararea clasamentelor indicilor unici şi cei ai populaţiei 

(în ordine descrescătoare) în ţările A.L.A.L.C. 

 
Sursa: Ibidem, tabelul 3. 

 
Această metodă de evaluare a pieţei pe baza concurenţei internaţionale 

prezintă însă unele neajunsuri în sensul că nu ţine seama de producţia internă 
de bunuri şi servicii ecologice. Ori, în principalele ţări dezvoltate, ca şi în noile 
ţări industrializate din rândul ţărilor în curs de dezvoltare, cucerirea pieţei 
interne constituie un factor hotărâtor. Astfel, acoperirea nevoilor interne prin 
producţia proprie reprezintă în aceste ţări cca. 80-95% din totalul acestor 
produse /18/. 
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Metoda de evaluare a pieţei potenţiale internaţionale prezintă interes 
numai în condiţiile în care primele exportatoare de bunuri şi servicii ecologice 
îşi elaborează strategia de marketing, pornind de la resursele disponibile ale 
întreprinderii pe pieţele internă şi externă. În această optică analiza forţelor şi 
slăbiciunilor întreprinderii are o importanţă crucială. O asemenea metodă 
propune Charles Croue /19/ în cunoscuta sa lucrare:”Marketing internaţional”. 
Strategia de marketing utilizează metoda de evaluare a pieţei potenţiale 
externe pe baza analizei forţelor şi slăbiciunilor întreprinderii şi poate fi 
adaptată la marketingul serviciilor ecologice. 

Ea comportă două faze care se desfăşoară în şapte etape (schema 12). 

 
Schema 12 - Etapele elaborării unui plan de marketing 

pe piaţa externă 

  Faza I    Faza II 

Analiza 
forţelor şi 
slăbiciunilor 
societăţii 
mamă în ţara 
de origine în 
funcţie de 
caracteristicile 
pieţei 
naţionale 

Analiza 
caracteris-
ticilor mediului 
ambiant 
extern şi 
efectele 
reducerilor 
tarifare 

Concluzii Bilanţul 
compe-
tenţelor 
între-
prinderii 
pe piaţa 
externă 
după 
formularea 
conclu-
ziilor  

Stabilirea 
alternati-
velor pentru 
fiecare din 
compo-
nentele 
marke-
tingului 
internaţional 

Obiectivele 
între-
prinderii pe 
piaţa 
externă şi 
stabilirea 
strategiei de 
marketing 

Determi-
narea 
compe-
tenţelor 
marketingului 
pe segmente 
ale pieţei 
externe 

Sursa: Charles Croue, “Marketing International”, Entreprise, 1994. 

 
Prima fază vizează să evalueze competenţele întreprinderii în străină-

tate, pornind de la analiza forţelor şi slăbiciunilor sale. Faza a doua se 
caracterizează prin elaborarea unui plan de marketing în străinătate pe baza 
resurselor identificate în prima fază. 

Aceste metode de stabilire a strategiei de marketing pe piaţa externă 
sunt deosebit de importante pentru penetrarea produselor pe piaţă în condiţii 
de ecoeficienţă. 

 



3. PIAŢA MONDIALĂ A BUNURILOR ŞI SERVICIILOR 
ECOLOGICE, SEGMENT IMPORTANT AL 

MARKETINGULUI 

 
Din multitudinea de probleme care se ridică în legătură cu producţia şi 

comercializarea bunurilor şi serviciilor ecologice, două aspecte reţin atenţia 
teoreticienilor şi practicienilor: definirea acestora şi datele cu privire la piaţa 
ecoproduselor. 

Deşi bunurile şi serviciile ecologice sunt considerate în general, acelea 
care protejează mediul înconjurător şi sănătatea vieţuitoarelor planetei, 
structura şi diversificarea fără precedent a ecoindustriei, precum şi numeroase 
utilizări ale tehnicilor, tehnologiilor, echipamentelor, instalaţiilor şi instrumen-
telor destinate acestui scop fac dificilă încadrarea lor într-o grupă sau alta. 
Datorită acestui fapt, datele deţinute prezintă un anumit grad de relativitate. 

În pofida acestor dificultăţi, pe plan internaţional au fost elaborate unele 
clasificări, cum sunt cele privind Standardele Internaţionale de Produse 
Industriale (S.I.T.C.) sau Codul Internaţional Armonizat, care însă nu 
corespund întrutotul categoriei de ecoprodus sau ecoserviciu. 

O grupare mai apropiată de aria de cuprindere a bunurilor şi serviciilor 
ecologice este dată de industria axată pe producţia şi desfacerea acestor 
produse, respectiv ecoindustria. Potrivit clasificării utilizată în cadrul acestui 
sector specific, bunurile şi serviciile ecologice sunt încadrate în patru mari 
categorii: 

1.  Cele destinate prevenirii poluării cunoscute în general sub numele de 
tehnici şi tehnologii curate de producţie (“cleaner”); 

2.  Cele care reduc efectele poluării; 
3.  Tehnici şi tehnologii de supraveghere şi control; 
4.  Cele destinate efectuării unor servicii cu caracter ecologic, cum sunt, 

asistenţă tehnică la instalarea echipamentelor şi adaptarea noilor 
tehnici şi tehnologii, servicii de documentare, informare, instruire şi 
educare în domeniul ecologic, brevete şi invenţii, transferul de tehnici 
şi tehnologii antipoluante ş.a. 

În afara acestor patru mari categorii industria furnizează bunuri de larg 
consum alimentare şi nealimentare care protejează sub aspectul conţinutului 
de substanţe nocive, mediul şi sănătatea populaţiei. Cunoscute în general sub 
numele de “produse verzi” sau “ecoproduse”, aceste bunuri sunt însoţite de 
regulă de certificate de calitate conform normelor ISO, (Organizaţia Interna-
ţională de Standardizare) seria 14000 şi mărci (ecolabel) care atestă perfor-
manţele lor ecologice (alimente, medicamente, detergenţi, benzine fără plumb, 
combustibil eliberaţi de SO2 sau CO2, vopsele, lacuri, bunuri industriale de 
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consum îndelungat cum sunt frigiderele, TV, aparate electrice şi electronice 
etc.). 

Industria bunurilor şi serviciilor ecologice constituie unul dintre cele mai 
importante şi dinamice sectoare ale economiei mondiale. Piaţa globală a 
bunurilor şi serviciilor ecologice (producţia) este apreciată, în prezent, la cca. 
450 miliarde dolari şi se preconizează să atingă aproximativ 600 miliarde dolari 
în primii ani ai secolului următor. 

 
Tabelul 6 - Piaţa mondială de bunuri şi servicii ecologice 

- miliarde dolari S.U.A. - 

 1994 1995 2000* 

1. S.U.A. 165,5 172,1 209,4 

2. Canada  10,8  11,3  14,5 

3. America Latina  6,6  7,4  13,0 

4. Europa Occidentală 127,4 132,5 161,2 

5. Ţările Est-Europene şi Rusia  6,4  6,9  10,2 

6. Japonia  65,3  67,8  81,7 

7. Noile state industrializate din Asia  14,2  16,6  36,4 

8. Australia şi Noua Zeelandă  6,2  6,5  8,3 

9. Orientul Mijlociu  3,8  4,0  5,4 

10. Africa  1,8  2,0  3,2 

  TOTAL 408,0 427,0 543,0 

Estimări 

Sursa: “Environmental Business International”, San Diego, California, 1996. 

 
Tabelul 6 evidenţiază faptul că S.U.A. deţine poziţia conducătoare pe 

piaţa bunurilor şi serviciilor ecologice în anul 1995 (40,3% din producţia 
mondială), fiind urmată de ţările Europei Occidentale (31%) şi Japonia (16%). 
Noile ţări industrializate din Asia încep să se afirme deţinând 4% din producţia 
mondială /20/. 

Cu o industrie în curs de restructurare, în contextul tranziţiei la economia 
de piaţă, ţările est-europene şi Asia produc doar 1,6% din piaţa mondială de 
bunuri şi servicii ecologice. 

Cea mai mare parte a producţiei de bunuri şi servicii ecologice (80-96%) 
este destinată să acopere nevoile interne ale ţării, valorificarea lor pe piaţa 
externă reprezentând o pondere relativ redusă din totalul producţiei mondiale. 

Deşi sunt cele mai mari producătoare din lume de bunuri şi servicii 
ecologice, S.U.A. nu exportă decât aproximativ 6% din output-ul intern, 
respectiv, 10 miliarde dolari, situându-se din acest punct de vedere la distanţă 
apreciabilă de ţările vest-europene şi Japonia care comercializează la extern 
cca.20% din producţia naţională /21/. 
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Importanţa crescândă care se acordă acţiunilor de protecţie a mediului 
face ca cererea globală de echipamente, utilaje, tehnici şi tehnologii 
antipoluante să evolueze deosebit de rapid. 

Principalii factori care influenţează creşterea cererii de bunuri şi servicii 
ecologice pe piaţa mondială sunt: 

 creşterea conştiinţei cu privire la pericolele pe care le prezintă 
poluarea pentru mediul înconjurător şi sănătatea umană; 

 intensificarea reglementărilor legislative şi a restricţiilor cu caracter 
ecologic privind producţia şi comercializarea produselor; 

 acordarea unei atenţii sporite problemelor ecologice pe plan naţional 
şi internaţional; 

 industrializarea noilor state din Asia a căror cerere globală de tehnici 
şi tehnologii nepoluante este în creştere; 

 necesitatea implementării unei dezvoltări durabile la nivelul fiecărei 
ţări şi pe ansamblul lumii; 

 interesul industriei în asigurarea bunăstării ecologice şi în utilizarea 
mediului ca instrument de marketing; 

 creşterea responsabilităţii publice şi sociale în asigurarea calităţii 
ecologice a vieţii ş.a. 

Bunurile şi serviciile ecologice constituie un sector diferit de alte sectoare 
industriale, în sensul că, cererea de piaţă este coordonată prin acţiuni guverna-
mentale sub forma legislaţiei şi reglementărilor de protecţie a mediului, 
standarde şi norme ecologice naţionale şi internaţionale şi alte instrumente şi 
politici ecologice. 

Pătrunderea pe piaţa internaţională depinde de caracterul restrictiv al 
acestor reglementări, dar şi de necesitatea promovării tehnicilor şi tehnologiilor 
ecologice performante, în contextul dezvoltării durabile. 

O tendinţă care se manifestă pe piaţa internaţională de bunuri şi servicii 
ecologice este aceea că, exporturile industriale de asemenea produse, sunt 
dominate de întreprinderile mici şi mijlocii.  

În S.U.A., marketingul ecologic este coordonat de către Comitetul de 
Avizare a exporturilor de ecotehnici şi ecotehnologii creat în decembrie 1994 
sub egida Direcţiei Comerciale de Mediu şi al agenţiilor federale însărcinate cu 
promovarea acestor produse /22/. 

Comitetul a creat, la rândul său, un colectiv format din peste 30 de 
companii şi asociaţii comerciale de protecţie a mediului care coordonează 
activitatea oficiilor naţionale de experţi. Acestea din urmă sunt însărcinate cu 
stabilirea de relaţii directe cu întreprinderile producătoare de echipamente şi 
instalaţii antipoluante la nivelul localităţii unde îşi desfăşoară activitatea, 
precum şi în diverse ţări, prin filialele şi reprezentanţii acestor întreprinderi. 
Datele furnizate de aceste companii şi asociaţii comerciale oferă oportunităţi de 
desfacere a producţiei nord-americane pe piaţa externă /23/. 



 

 

685 

Complementar acestor acţiuni în aprilie 1996, a fost constituit la 
Washington, Forumul de Export Ecologic al SUA, cu misiunea de a dezvolta şi 
consolida organizaţiile create, sprijinind totodată, întreprinderile mici şi mijlocii 
în realizarea obiectivelor lor de marketing pe piaţa externă. 

Metodele utilizate pentru sporirea dimensiunii segmentului bunurilor şi 
serviciilor ecologice pe piaţa externă sunt cele de reducere a preţurilor, fapt 
care le face deosebit de competitive comparativ cu ceilalţi parteneri. Analizele 
efectuate demonstrează că, aproximativ 50% din volumul vânzărilor pe piaţa 
externă se datorează adoptării acestei strategii a preţului de marketing 
ecologic /24/. 

În ultimii ani se observă o orientare a consumatorilor spre noile tipuri de 
produse ecoeficiente şi performante, ambalate, potrivit standardelor 
internaţionale. Un studiu bazat pe anchetele efectuate de Marketing Inteligence 
Service, reliefează faptul că, aproximativ 7% din cele 25500 de noi produse 
ecologice ambalate lansate pe piaţa externă au contribuit semnificativ la 
creşterea cifrei de afaceri. Noile acţiuni de promovare în cadrul acţiunilor de 
marketing ecologic pun accentul pe două aspecte importante: pe de o parte, pe 
furnizarea unor informaţii clare şi detaliate cu privire la comportamentele de 
consum, iar pe de altă parte, pe adoptarea de măsuri ecoeficiente pe parcursul 
tuturor etapelor din lanţul strategiei de ecomarketing. 

Informaţiile cu privire la marketingul ecologic sunt atât de importante 
încât se consideră că numai datorită acestei activităţi s-ar putea salva acţiunea 
de reducere a costurilor promovării /25/. 

Sursa şi securitatea finanţării constituie, de asemenea, unul din factorii 
cei mai importanţi în luarea deciziei cu privire la oportunitatea exporturilor. Deşi 
există o piaţă abundentă de capital, firmele mici şi mijlocii întâmpină dificultăţi 
în finanţarea exportului lor datorită posibilităţilor limitate de acces la informaţii. 

Cea mai mare parte a exporturilor şi a tranzacţiilor de investiţii în proiecte 
vizând protecţia mediului în S.U.A., de pildă, este dirijată prin intermediul 
băncilor comerciale. Aceste bănci furnizează împrumuturi de capital, finanţând 
comerţul şi serviciile cu caracter ecologic. Un program intitulat “Accesul de 
export” se derulează prin Asociaţia Bancherilor pentru Comerţ Exterior care 
acordă credite cumpărătorilor /26/. 

Creditele de export sunt finanţate deopotrivă de numeroase alte 
asociaţii, Agenţii pentru Comerţ şi Dezvoltare, Administraţia întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii, Bănci de Export-Import, Corporaţia Investitorilor Privaţi ş.a., care 
finanţează proiecte de protecţie a mediului, atât în ţară, cât şi în străinătate. 

Una din organizaţiile private care se ocupă de promovarea pe piaţa 
externă a bunurilor şi serviciilor ecologice este Oficiul de Export de Tehnologie 
de Protecţie a Mediului care a finanţat recent o serie de asemenea proiecte în 
ţările latino-americane şi cele est-europene (tabelul 7). De asemenea, 
U.S.Filter (Plam Desert California) a luat în concesiune pe timp de 13 ani 
exploatarea unei uzine de tratare a apelor uzate în Cuernavaca (Mexic). Costul 
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investiţiei se ridică la 20 de milioane dolari prin EXIMBANK şi Banca Mexicană 
BANOBRAS. Datorită devalorizării pesos-ului mexican, concesiunea a fost 
extinsă la 15 ani/27/. 

 
Tabelul 7 - Oficiul de export de ecotehnici şi ecotehnologii al S.U.A. 

Washington D.C., Tel. 202-482-5225, Fax 202-482-5665 

Nr. 
crt 

STAFF Telefon Ţări-regiuni Sector 

 1. Kristine Bretl x 3889 Argentina, Chile, 
America Latină 

Deşeuri solide 

 2. Denise Karpenter x 1500 Asia/Taiwan Apă 

 3. Dallas De Luca x 3509 Brazilia,Turcia,  
Caraibe 

Monitoring 

 4. Eric Fredell x 0343 Mexic Aer 

 5. Loretta Jonkers x 0564 Canada Gestiunea 
deşeurilor 
periculoase 

 6.  Anne Novac x 8178 Europa Centrală şi 
Orientală 

n/a 

 7. Mark O‟Grady x 0616 Rusia, C.S.I., Ţările 
Baltice 

Deşeuri 
remedieri 

 8. Camille Richard x 0713 SE Asia, Hong-Kong n/a 

 9. Jeane Siegel x 0617 Africa de Sud Reciclarea 
deşeurilor 

10. Dick Sausane x 0560 Europa Occidentală Servicii 

Sursa: Business American, aprilie 1996. 

 
Pentru S.U.A., Japonia şi Europa Occidentală pieţele ţărilor din Asia, 

America Latină, Africa şi Europa Centrală şi de Est constituie pieţe potenţiale 
de export de bunuri şi servicii ecologice. 

În Asia, de pildă şi îndeosebi, în noile ţări industrializate, ca urmare a 
industrializării şi a urbanizării rapide şi explozive, creşterea economică a fost în 
ultimii ani de două ori mai mare comparativ cu media înregistrată pe plan 
mondial. Odată cu aceasta au apărut şi probleme majore legate de creşterea 
poluării. 

Cu peste jumătate din populaţia lumii, Asia deţine în prezent 20% din 
producţia mondială de bunuri şi servicii ecologice, respectiv, 84 miliarde dolari 
în anul 1995 (inclusiv Japonia). Prognozele efectuate indică o creştere de 17% 
pe an la producţia de tehnici şi tehnologii nepoluante, până la finele deceniului 
actual (a se vedea tabelul 8)/28/. 
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Tabelul 8 - Piaţa bunurilor şi serviciilor ecologice în ţările Asiei  
în anul 1994 şi proiecţii până în anul 2000 

Ţări Producţia 
(miliarde dolari) 

P.N.B. 
(miliarde dolari) 

Populaţia 
(milioane) 

Proiecţii până 
în anul 2000(%) 

Coreea de Sud  3,4  287  45  8-12 

Taiwan  3,1  209  14  8-12 

China  1,6  506  1178  15-20 

Hong-Kong  1,0  86  6  5-10 

India  1,0  240  903  14-18 

Tailanda  1,0  103  27  20-25 

Indonezia  0,9  133  197  20-25 

Singapore  0,8  4  5  6-10 

Malaezia  0,7  55  19  18-22 

Filipine  0,4  54  68  18-22 

Filipine  0,4  174  618  10-15 

 TOTAL  14,3  4361  3204  17 

Sursa: Business American, aprilie 1996 

 
Dezvoltarea rapidă a industriei în aceste state creează premise de 

lărgire a pieţei potenţiale pentru principalele ţări industrializare şi îndeosebi 
pentru Japonia şi S.U.A. care le furnizează cea mai mare parte a echipamen-
telor şi tehnologiilor de purificare a apei şi de reducere şi reciclare a deşeurilor. 

Evoluţia rapidă a dezvoltării economice fundamentată pe implementarea 
politicii celor “5 P”, respectiv,  

 perseverenţă; 

 prezenţă; 

 parteneriat; 

 persistenţă; 

 populaţie. 

face din Asia una dintre cele mai sigure şi stabile pieţe pe plan mondial. 

O piaţă imensă pentru promovarea activităţii de marketing ecologic o 
constituie piaţa Chinei. P.N.B., care în 1994 a înregistrat o creştere de 11,5% 
faţă de anul precedent este proiectat să crească cu 8-9% pe an, până în anul 
2000. Această evoluţie dinamică, atribuită politicilor de reformă economică a 
determinat o mare deschidere spre exterior, dar şi o deteriorare a mediului 
înconjurător, cu impact nociv asupra sănătăţii populaţiei, în absenţa unui 
sistem adecvat de control şi supraveghere a poluării. Mediul urban este 
frecvent poluat de dioxidul de sulf şi de carbon şi particule în suspensie, ca 
urmare a dependenţei ţării de cărbune în generarea energiei electrice. Pe plan 
mondial, China apare ca fiind unul din principalii responsabili de emisiile de 
gaze cu efect de seră şi CO2. Datorită acumulării de deşeuri solide, apele 

râurilor şi cele subterane sunt infestate, iar în zonele rurale, risipa de apă, 
îngrăşăminte şi pesticidele au multiplicat problemele de poluare a apelor. 
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Cu o producţie anuală de cca. 2 miliarde dolari S.U.A., piaţa chineză nu 
poate să-şi asigure nevoile interne de tehnici şi tehnologii antipoluante, 
constituind una din cele mai mari pieţe potenţiale de export pentru principalele 
ţări ofertante. 

Se apreciază că, până la finele deceniului actual China va ajunge să 
polueze atmosfera în proporţie de 75% din emisiile de SO2 ale Asiei în 

ansamblu, în condiţiile în care tehnologiile sale de supraveghere şi control 
reuşesc să stopeze doar 6% din emisii. China are astfel nevoie acută de a 
importa echipamente şi tehnologii de reducere a emisiilor poluante. 

Principalele ţări exportatoare de bunuri şi servicii ecologice care doresc 
să dezvolte o activitate de marketing pe această piaţă potenţială vor trebui să-
şi adapteze strategiile la cele zece obiective /29/ privitoare de protecţie a 
mediului incluse în planul de acţiune al Chinei, printre care: 

1.  Implementarea unei strategii de dezvoltare durabilă; 
2.  Adoptarea unor măsuri de prevenire şi control a emisiilor poluante; 
3.  Gestiunea şi îmbunătăţirea protecţiei mediului în zonele urbane; 
4.  Creşterea eficienţei consumului de energie; 
5.  Implementarea unei agriculturi ecologice pentru prezervarea 

pădurilor, a florei şi a biodiversităţii; 
6.  Promovarea procesului tehnico-ştiinţific de protecţie a mediului; 
7.  Stimularea activităţii de Cercetare-Dezvoltare în protecţia mediului; 
8.  Furnizarea mijloacelor economice şi financiare şi a politicilor şi 

instrumentelor de protecţie a mediului; 
9.  Promovarea instruirii şi educării în probleme ecologice şi difuzarea 

informaţiilor în masă; 
10.  Îmbunătăţirea legislaţiei naţionale de protecţie a mediului şi formu-

larea programelor de acţiune în spiritul recomandărilor PNUED 
(Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare). 

Mari pieţe potenţiale pentru dezvoltarea activităţii de marketing ecologic 
oferă Coreea de Sud, Taiwan şi India. 

În Coreea de Sud, piaţa echipamentelor de control al poluării aerului a 
crescut cu 25% în ultimii ani (1992-1995) ajungând la 1,4 mrd.$ în 1995. 
Principalele ţări exportatoare de asemenea produse sunt Japonia, care 
furnizează 45% din exporturi, SUA 25% şi Germania 18%. 

Previziunile cu privire la piaţa potenţială sud-coreeană indică o creştere 
medie anuală de 18% în perioada 1996-2000. 

În Taiwan, “planul verde” lansat de Agenţia de Protecţie a Mediului 
conţine un număr de 19 directive orientate spre îmbunătăţirea calităţii aerului, 
controlul poluării apei, gestiunea şi reciclarea deşeurilor solide municipale ş.a. 
Taiwanul reprezintă cea mai mare piaţă potenţială de desfacere a 
echipamentelor şi instrumentelor de supraveghere şi control al poluării, 
importurile provenite din SUA, Japonia şi Coreea de Sud, ridicându-se în anul 
1997 la cca 13 mrd.$. 



 

 

689 

Intensificarea acţiunilor promoţionale pe piaţa noilor state independente 
din Asia a condus la extinderea activităţilor de marketing. Parteneriatul de 
mediu dintre S.U.A. şi ţările din Asia a fost astfel creat, pentru a sonda oportu-
nităţile de piaţă în ceea ce priveşte dezvoltarea unei industrii axată pe 
producţia de echipamente şi utilaje ecologice - obiectiv considerat prioritar în 
această zonă. 

Instituit în anul 1992, acest parteneriat a beneficiat de credite în valoare 
de 100 milioane dolari din partea Agenţiei de Dezvoltare Internaţională a 
S.U.A. pe termen de 10 ani, cu dobândă în condiţii de favoare /30/. Pe lângă 
asemenea acţiuni, S.U.A. dezvoltă şi parteneriate individuale non profit şi 
neguvernamentale, precum şi agenţii de afaceri fie guvernamentale, fie private. 

În prezent, fondurile atribuite de S.U.A. activităţilor de marketing pe 
pieţele Asiei se ridică la peste 400 milioane dolari /31/, fiind orientate în spe-
cial, spre promovarea investiţiilor sub forma parteneriatului în crearea ecoin-
dustriei, activităţilor de consulting-engineering, infrastructurii şi programe 
vizând schimburile comerciale şi transfer de tehnici şi tehnologii de protecţie a 
mediului. 

 altă piaţă potenţială pentru desfăşurarea activităţilor de marketing 
ecologic o constituie piaţa Americii Latine, mai puţin reglementată, 
sub aspectul protecţiei mediului (tabelul 9). 

 
Tabelul 9 - Piaţa latino-americană de bunuri şi servicii ecologice  

în anul 1994 şi proiecţii până în anul 2000 

Ţări 
Producţia 

(miliarde dolari) 
P.N.B. 

(miliarde dolari) 
Populaţia 
(milioane) 

Proiecţii până în 
anul 2000 (%) 

Brazilia 2,4 369 157 10-14 

Mexic 2,0 328 90 10-14 

Argentina 0,7 112 34 8-12 

Chile 0,3 35 14 15-20 

Columbia 0,3 51 35 8-10 

Peru 0,3 25 23 8-10 

Venezuela 0,3 58 20 9-11 

Alte ţări 0,3 144 413 6-8 

 TOTAL 6,6 1121 786 12 

Sursa: Business American, aprilie 1996. 

 
În topul pieţei latino-americane de echipamente şi tehnologii de protecţie 

a mediului se situează trei ţări: Brazilia, Mexic şi Argentina, care deţine peste 
77% din producţie. Industrializarea rapidă a acestor state face necesară 
dezvoltarea unei ecoindustrii naţionale ecoeficiente şi asigurarea totodată, a 
necesarului de asemenea produse, din importurile provenite, îndeosebi din 
ţările industrializate cu experienţă în asemenea domeniu. 
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În Brazilia, de pildă, reducerea inflaţiei, începând cu anul 1995 şi 
liberalizarea schimburilor comerciale constituie factori importanţi de extindere a 
pieţei bunurilor şi serviciilor ecologice şi de creare a unor oportunităţi de export. 
Investiţiile necesare în tehnici şi tehnologii antipoluante sunt apreciate la 19 
miliarde dolari în următorii zece ani. /32/ 

Legea de garantare a serviciilor municipale concesionate firmelor private 
are deja repercusiuni favorabile în ceea ce priveşte tehnologiile de tratare a 
apei. 

Brazilia a avut un rol important în negocierile cu privire la instituirea 
normelor ISO seria 14000. Fiind ţara gazdă a numeroase firme multinaţionale 
orientate spre export, în special, în sectorul ecoindustriei, Brazilia oferă oportu-
nităţi însemnate pentru implementarea normelor ISO şi de creare şi dezvoltare 
a unor firme specializate în activitatea consulting-engineering pentru preve-
nirea şi stoparea poluării. Surse guvernamentale apreciază piaţa serviciilor de 
consulting-engineering la 64 milioane dolari în 1995, din care, peste 20 
milioane dolari reprezintă firme străine. /33/ 

Argentina nu deţine decât 10% din piaţa latino-americană a ecotehnolo-
giilor şi echipamentelor antipoluante, dar creşterea P.I.B. şi reducerea 
tendinţelor inflaţioniste constituie indicatori ai stabilităţii economice în această 
ţară. Deşi măsurile de protecţie a mediului sunt sacrificate deocamdată, în 
favoarea creşterii economice, dezvoltarea durabilă a devenit o prioritate 
guvernamentală. Totuşi, se încearcă atragerea investitorilor străini, în special, 
în proiecte de tratare a apelor reziduale şi de reciclare a deşeurilor. Investiţiile 
în asemenea obiective sunt apreciate la cca. 19 miliarde dolari, până la finele 
deceniului actual. 

Investiţiile private au o pondere însemnată în totalul investiţiilor. Astfel, în 
anul 1994, cca.92% din investiţiile în infrastructură au provenit din sectorul 
privat. Aceasta constituie o tendinţă deosebit de importantă, ţinând seama de 
faptul că, numai în sectoarele de protecţie a apelor şi de purificare a apelor 
menajere sunt necesare investiţii de 13 miliarde dolari S.U.A.. Concesiunea 
sistemului de tratare a apei din Buenos Aires a devenit model pentru alte 
acţiuni de privatizare. 

Oportunităţile de piaţă pentru firmele străine care vor să deruleze 
activităţi de marketing şi proiecte de investiţii în bunuri şi servicii ecologice pe 
piaţa latino-americană sunt multiple. Adaptarea la specificul pieţei, care nu se 
ghidează prea mult după reglementări, constituie o condiţie “sine qua non”, 
multe din acestea fiind iniţiate în ultimii ani. 

Ca şi în alte zone de dezvoltare a infrastructurii, tendinţa în America 
Latină este orientată spre privatizarea activităţii de gestiune şi de tratare a 
apelor reziduale. Liberalizarea comerţului, privatizarea, alinierea la standardele 
internaţionale (ISO 14000), politicile multinaţionale şi dezvoltarea ecoindustriei 
naţionale constituie oportunităţi dintre cele mai favorabile de extindere a pieţei. 
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O piaţă potenţială pentru bunurile şi serviciile ecologice o oferă ţările din 
Europa Centrală şi Orientală. Trecerea la economia de piaţă a acestor ţări, 
începând cu anul 1989, a creat oportunităţi de dezvoltare a tehnicilor şi 
tehnologiilor de protecţie a mediului. Piaţa acestor ţări este evaluată, în 
prezent, la cca. 2,6 miliarde dolari S.U.A., creşterea medie anuală, până la 
finele deceniului actual fiind apreciată între 6-10%.  

Problema principală a acestor state o constituie insuficienţa fondurilor 
de investiţii pentru a suporta costurile ridicate de privatizare. Piaţa este 
propice stabilirii unor acţiuni de “joint-venture”. 

O problemă care reţine atenţia este cea a armonizării legislaţiei cu privire 
la protecţia mediului, îndeosebi în ţările asociate la Uniunea Europeană. Deşi 
se apreciază că legislaţiile naţionale au fost, în principiu, armonizate, guvernele 
acestor state se află în procesul de adaptare şi revizuire a unor cerinţe, reguli 
de implementare şi acţiuni de constrângere în caz de abatere de la litera legii. 
Costul armonizării legislaţiei, numai în ţările semnatare ale Acordului de la 
Vişegrad este apreciat de B.E.R.D. la cca.80 miliarde dolari S.U.A. 

Un studiu al Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de 
Est /34/, estimează că aproximativ 2000 de companii naţionale şi străine sunt 
prezente pe piaţa bunurilor şi serviciilor ecologice din aceste ţări. 

Ritmul de creştere, nivelul de dezvoltare şi structura acestor produse 
diferă de la un sector la altul şi de la o ţară la alta. 

Cea mai mare parte a companiilor şi firmelor care acţionează pe aceste 
pieţe sunt de dimensiuni mici şi mijlocii. Cca. 44% din veniturile realizate provin 
din comercializarea produselor ecologice, 40% din cea a serviciilor şi 16% din 
activităţi de laborator, cercetare şi dezvoltare. 

Situaţia este departe de a fi satisfăcătoare, continuarea expansiunii 
economice, ca urmare a implementării programelor de reformă structurală, a 
liberalizării schimburilor cu Europa Occidentală şi revizuirea reglementărilor de 
mediu, constituind oportunităţi de afaceri. 

Una din iniţiativele prioritare ale acestor ţări, de deschidere spre piaţa 
mondială o constituie recunoaşterea internaţională a certificatelor de calitate 
din seriile ISO-14000 şi ISO-9000 ca metodă de creştere a schimburilor 
comerciale externe de bunuri şi servicii ecologice, precum şi de atragere a 
investitorilor străini. 

Cucerirea unui segment cât mai important din piaţa bunurilor şi serviciilor 
ecologice a ţărilor est-europene constituie o preocupare majoră a activităţii de 
marketing practicată de ţările membre ale Uniunii Europene. 

Recent, Comisia Uniunii Europene /35/ a pus în aplicare o strategie mai 
activă de deschidere spre exterior, pentru eliminarea obstacolelor care 
împiedică exporturile ţărilor membre. Aceasta constituie şi motivaţia care stă la 
baza iniţiativei comunitare intitulată “Deschiderea globală a comerţului 
internaţional: o strategie de acces pe piaţa externă pentru ţările membre ale 
Uniunii Europene”. 
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Se consideră că aceste obstacole nu pot fi depăşite decât prin eforturile 
conjugate ale guvernelor şi mediilor industriale şi comerciale. 

Strategia elaborată se fundamentează pe două aspecte principale: 

 Căutarea activă şi permanentă de noi angajamente din partea 
partenerilor externi pentru a-şi deschide noi pieţe prin canalele 
negocierilor bilaterale, sectoriale şi mondiale. Chiar dacă liberalizarea 
schimburilor comerciale a deschis calea concurenţei, exportatorii 
vest-europeni sunt adeseori confruntaţi cu numeroase bariere comer-
ciale cum sunt: tarife vamale prohibitive, legislaţii ecologice restrictive, 
interdicţii la import, norme naţionale destinate să protejeze furnizorii 
interni, discriminări în pieţele publice sau chiar practici neloiale; 

 Abordarea voluntară privind acţiunile de identificare a problemelor 
actuale, iar când acest lucru este posibil, o acţiune energică de 
garantare a respectării angajamentelor internaţionale asumate de 
către parteneri. 

În acest scop, Comisia Uniunii Europene a constituit o bază de date 
specifice destinate să acopere ansamblul obstacolelor care intervin în 
derularea schimburilor comerciale internaţionale, fapt care va crea posibilitatea 
de promovare pe termen lung a acestora. 

Acest demers a permis Comisiei Europene, guvernelor şi întreprinderilor 
din ţările membre ale Uniunii Europene să elaboreze un inventar, permanent 
completat, al tuturor obstacolelor existente în lume la exporturi, precum şi 
găsirea celor mai bune soluţii de surmontare a acestora. 

Baza de date, care a fost deja realizată şi care se actualizează în 
mod permanent, permite să se determine priorităţile sub aspectul măsurilor 
iniţiate pentru deschiderea pieţelor, încurajând un dialog constructiv între 
întreprinderile şi instituţiile europene. Astfel, fiecare ţară membră poate să 
consulte baza de date şi să comunice direct cu centrul prin intermediul 
Internetului Uniunii Europene. 

Baza de date îndeplineşte astfel, trei funcţii principale: 

 elaborează lista tuturor barierelor vamale care împiedică exporturile 
comunitare, pe sectoare şi pe ţări şi asigură o evidenţă curentă şi 
sistematică a fiecărui obstacol, precum şi soluţiile preconizate; 

 furnizează o serie de informaţii elementare de rutină care interesează 
exportatorii comunitari: taxele vamale aplicate fiecărui produs; 
obligativitatea respectării brevetului; obţinerea licenţei de export; 
existenţa formalităţilor ce trebuie îndeplinite pentru a avea acces spre 
piaţa respectivă ş.a.; 

 oferă un mijloc de comunicare interactivă între întreprinderile şi 
autorităţile europene care să permită schimbul de informaţii. 
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Strategia de acces pe piaţa externă elaborată de Comisia Europeană nu 
se limitează însă numai la obstacolele comerciale ci oferă totodată, soluţii 
pentru înlăturarea acestora. 

Astfel, fiecare problemă sesizată în banca de date sau orice nouă pro-
blemă semnalată de autorităţile guvernamentale, întreprinderi şi reprezentanţi 
în străinătate responsabili de marketing, asociaţii comerciale ş.a. sunt analizate 
în mod detaliat în cadrul unor servicii speciale ale Comisiei Europene formate 
din experţi în practica comercială a statelor membre. Cei care au reclamat sau 
au sesizat aspecte care împiedică accesul normal pe pieţele străine sunt 
informaţi asupra modului de rezolvare a diferendului, Uniunea Europeană 
dispunând, în acest sens, de numeroase instrumente şi politici comerciale în 
calitatea sa, pe care şi-o arogă, de “cea mai mare putere comercială a lumii”. 

Principalele tipuri de măsuri care au fost luate de curând pentru 
promovarea produselor pe piaţa mondială sunt: 

 recursul la mecanismele OMC de consultare şi de reglementare a 
diferendelor. Faţă de vechiul G.A.T.T., Organizaţia Mondială a 
Comerţului a instituit obligativitatea unor constrângeri ţărilor membre, 
printr-un proces juridic de reglementare a diferendelor cu termene 
stricte şi relativ scurte. După lansarea strategiei (1996), Comunitatea 
a rezolvat toate cazurile importante semnalate, în care partenerii 
comerciali nu şi-au respectat angajamentele subscrise în cadrul 
O.M.C.. Numai în anul 1997 au fost soluţionate un număr de 40 de 
reclamaţii individuale în care sunt implicate peste 25 de ţări membre 
ale O.M.C.; 

 atragerea de noi membrii ai O.M.C.. Comisia Europeană se pronunţă 
în favoarea aderării de noi state la acest organism şi a altor ţări 
rămase în afara organizaţiei, cum sunt: China, Taiwan şi Vietnam, 
considerate pieţe potenţiale; 

 consultări în cadrul Acordurilor Comerciale Preferenţiale bilaterale. 
Uniunea Europeană dispune de o largă gamă de asemenea acorduri 
care acoperă toate ţările din Europa Centrală şi Orientală, Turcia, 
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord; 

 consultări bilaterale şi presiuni diplomatice. Reuniunile la nivel înalt şi 
cele ministeriale bilaterale care se derulează cu regularitate sunt 
exploatate din plin pentru a rezolva problemele comerciale şi pentru a 
găsi pe cât posibil, soluţii durabile. 

 



4. POSIBILITĂŢILE ŞI DIFICULTĂŢILE ÎN ACTIVITATEA 
DE ECOMARKETING ÎN ROMÂNIA 

 

România se numără printre ţările a căror producţie de bunuri şi servicii 
ecologice se situează la un nivel inferior faţă de nevoile de dotare ale 
industriei. Din această cauză nu se poate vorbi - cel puţin în perioada actuală 
de tranziţie - de o politică susţinută de marketing ecologic. Deşi nu este 
socotită mare poluatoare, există 14 zone considerate “fierbinţi” unde emisiile în 
atmosferă şi alţi poluanţi ai mediului (îndeosebi ape şi sol) depăşesc normele 
admise pe plan naţional sau internaţional (O.M.S.), de câteva sute de ori. În 
plus, nivelul economic, tehnologic şi de randament al instalaţiilor şi echipa-
mentelor de protecţie a mediului este cu mult rămas în urmă, prezentând un 
real pericol nu numai pentru mediul înconjurător ci şi pentru sănătatea 
populaţiei şi a vieţuitoarelor din zona marilor combinate industriale. În aceste 
condiţii, promovarea unei pieţe ecoeficiente şi competitive de bunuri şi servicii 
ecologice devine o prioritate. 

În anii care au marcat trecerea la economia de piaţă, reducerea pe 
ansamblul economiei naţionale a nivelului de poluare s-a datorat diminuării 
activităţii economice nicidecum eforturilor orientate spre protecţia mediului. 
Deşi în ultimii ani fondurile atribuite acestui domeniu de activitate au înregistrat 
o creştere relativ uşoară, atingând în anul 1997, cca.1,3% din P.I.B., com-
parativ cu alte ţări, acestea nu satisfac cerinţele interne. 

 
Tabelul 10 - Structura cheltuielilor de prevenire şi combatere a poluării în 

România în anul 1997 

Nr. 
crt 

Activităţi specifice 
Total 

(pr. curente) 
milioane lei 

din care: 

nvestiţii  
= 100 

Cheltuieli 
curente 
 = 100 

 TOTAL 
din care: 

 1287,3 26,0 74,0 

1. Prevenirea poluării aerului  162,8 24,8 8,4 

2. Prevenirea poluării apei  725,5 47,4 59,5 

3. Colectarea, transportul, 
prelucrarea 
şi evacuarea deşeurilor 

 314,1 10,1 29,4 

4. Protecţia solului şi a apei 
subterane 

 82,1 17,4 2,5 

5. Reducerea zgomotului  2,8 0,3 0,2 

Sursa:”Mediul înconjurător în România”, C.N.S., Bucureşti 1998, p.67. 
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Cea mai mare parte a fondurilor este atribuită cheltuielilor privind pre-
venirea şi combaterea poluării (cca. 86% din total), protecţia mediului natural şi 
activitatea de cercetare-dezvoltare orientată spre protecţia mediului beneficiind 
de 9,6% şi respectiv, 1,75% /36/. 

În cadrul fondurilor destinate prevenirii şi combaterii poluării, ponderea 
cea mai ridicată o deţine activitatea de prevenire a poluării apei (47,7%), 
urmată de cea a prevenirii poluării aerului (24,8%), protecţia solului şi a apelor 
subterane (17,4%) şi reducerea zgomotului (tabelul 10). 

Insuficienţa fondurilor atribuite protecţiei mediului se repercutează 
asupra producţiei şi nivelului de dotare a economiei cu echipamente şi instalaţii 
de combatere a poluării. Pe lângă faptul că acestea sunt insuficiente, numărul 
lor a scăzut de anul anterior, la echipamentele de reducere a emisiilor în 
atmosferă (- 5,5%) şi la echipamentele şi instalaţiile de colectare şi tratare a 
deşeurilor (- 10%). 

 
Tabelul 11 - Numărul echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor  

de protecţie a mediului în România la 1 ianuarie 1997 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea echipamentului 

 
Numărul 

total 

Numărul de instalaţii care nu 
au funcţionat: 

la parametrii 
proiectaţi 

deloc sau 
parţial 

1. Pentru reducerea emisiilor în atmosferă. 
- Instalaţii şi sisteme pentru prevenirea 
emisiilor. 
- Instalaţii şi sisteme pentru captare, 
valorificare şi neutralizare gaze 

38483 
 
37834 
 
 1099 

11103 
 
10798 
 
305 

16859 
 
16315 
 
  544 

2. Pentru protecţia, tratarea şi epurarea 
apei. 
Instalaţii pentru preepurarea, sau 
epurarea apei reziduale. 

 
24128 
 
 2891 

 
15010 
 
910 

 
2183 
 
721 

3. Instalaţii şi echipamente de colectare şi 
prelucrare deşeuri. 

 
50236 

 
17912 

 
6676 

4. Echipamente pentru supraveghere şi 
control 

  
3841 

 
960 

 
665 

Sursa:”Mediul înconjurător în România”, C.N.S., Bucureşti, 1998, p.62. 

 
Chiar dacă numărul echipamentelor, utilajelor şi instalaţiilor de tratare a 

apei - sector considerat prioritar - a crescut cu cca. 10%, faptul că pe 
ansamblul economiei naţionale cele existente nu funcţionează la parametrii 
proiectaţi sau funcţionează parţial sau deloc, demonstrează unele distorsiuni în 
implementarea strategiei şi programului de acţiune cu privire la protecţia 
mediului înconjurător în ţara noastră. 
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Dificultăţile înregistrate, care au implicaţii asupra pieţei şi respectiv, 
asupra desfăşurării unei activităţi de ecomarketing intern şi extern au la bază 
mai multe cauze: 

 În primul rând, centralizarea excesivă ca urmare a existenţei 
cvasitotale a proprietăţii de stat a împiedicat dezvoltarea unui sector 
privat de talie mică şi mijlocie, fapt care a condus la absenţa sa de pe 
piaţa bunurilor şi serviciilor ecologice în calitate de producător şi 
distribuitor (epurare a apei, asanare, prelucrare, colectare şi 
recondiţionare a deşeurilor, protecţia bazinelor hidrografice ş.a.). 
Atunci ca şi acum, sectorul privat al economiei orientat spre activităţi 
ecologice se dovedeşte inapt pentru a satisface cererea de bunuri şi 
servicii ecologice; 

 În al doilea rând, sectorul public nu poate răspunde în totalitate 
nevoilor de îmbunătăţire a protecţiei mediului, prin repercutarea 
costurilor ecologice asupra utilizatorilor sau reorientarea unor resurse 
bugetare spre activităţi ecologice. Legea în vigoare cu privire la 
protecţia apei a pădurilor şi a mediului se dovedeşte a fi prea 
indulgentă în aplicarea de amenzi şi penalizări în caz de nerespectare 
a normelor naţionale sau internaţionale în vigoare sau pentru 
atribuirea de stimulente pentru agenţii economici care se străduiesc 
să reducă nivelul poluării; 

 În al treilea rând, politicile în favoarea protecţiei mediului puse în 
aplicare sunt adesea inadaptabile. Astfel, rezervele de apă netratată 
persistă. Nu numai că încă nu au fost definitivate drepturile stricte şi 
de garantare a apei (rezervele de stat, ale municipalităţii, comunelor 
sau rezervele private), dar puterile publice continuă să subvenţioneze 
în general, apa destinată irigaţiilor sau altor întrebuinţări pentru 
întreprinderile de stat nerentabile. O asemenea politică conduce la 
risipa de apă şi agravarea problemelor, prin creşterea volumului 
apelor uzate, una din problemele majore cu care se confruntă 
România, în prezent. De asemenea, în domeniul emisiilor poluante, 
legislaţia se dovedeşte a fi insuficientă pentru stoparea la sursă a 
noxelor, şi constrângerile pentru respectarea regulamentelor în 
vigoare. Instrumentele cele mai eficiente utilizate sunt: normele, 
amenzile şi penalizările, autorizaţiile de funcţionare, precum şi textele 
de lege care interzic activităţile poluante. Asemenea soluţii sunt 
insuficiente. Taxele asupra emisiilor poluante sunt adesea inferioare 
costului marginal al măsurilor de reducere a poluării. În aceste 
condiţii, marii poluanţi preferă să plătească decât să investească în 
metode “curate” de producţie, tehnici şi tehnologii nepoluante şi alte 
măsuri care se impun şi care necesită fonduri însemnate. În plus, 
organele existente însărcinate cu supravegherea şi urmărirea modului 
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în care sunt respectate legile în vigoare, precum şi cu aplicarea 
măsurilor necesare, încă nu şi-au demonstrat eficienţa, ba din contră. 

Un factor important care împiedică, de asemenea, promovarea în rândul 
populaţiei a bunurilor şi serviciilor ecologice, îl constituie deteriorarea în ultimul 
deceniu a condiţiilor de viaţă. Cca. 50% din populaţia ţării trăieşte sub nivelul 
de subzistenţă, preocupându-se prea puţin de viitor. Prioritatea ei este 
supravieţuirea imediată, voinţa şi posibilitatea de a sprijini financiar politica de 
protecţie a mediului lipsind cu desăvârşire la această categorie a populaţiei. 

Din această cauză, dreptul de acces liber la resurse (parcuri, rezervaţii 
naturale, păduri, ape) este exploatat fără discernământ, respectiv, fără a avea 
conştiinţa necesităţii de a proteja mediul. În plus, accesul restrâns la serviciile 
de asanare, la ape şi spaţiul vital de care dispune această pătură socială 
îndeosebi, în mediul urban - accentuează degradarea mediului la nivelul 
spaţiului lor locuibil (habitatul) şi în sfârşit, din cauza nivelului lor limitat de viaţă 
această populaţie nu poate accede la binefacerile civilizaţiei, drepturile ei de 
prosperitate şi de venit fiind precare. 

Rezolvarea acestor probleme majore va conduce fără îndoială la imple-
mentarea treptată a unei ecoeficienţe şi a unei pieţe viabile pentru derularea 
unei activităţi de marketing ecologic. Posibilităţi de realizare a unui asemenea 
deziderat există. 

Într-o primă etapă, accentul ar trebui să fie pus pe implementarea unor 
politici comerciale de import, vizând transferul de ecotehnici şi ecotehnologii 
pentru a reduce nivelul de poluare în cele 14 zone fierbinţi, dar şi pentru 
introducerea de echipamente performante care să stopeze la sursă emisiile 
poluante. 

Accesul la instalaţii, echipamente şi tehnologii antipoluante implică adop-
tarea mai multor opţiuni printre care: măsuri de stimulare sau de restricţie, 
acorduri şi recomandări internaţionale cu privire la reducerea emisiilor de CO2, 
aranjamente instituţionale şi legislative cum sunt Centrele Regionale de 
Informare asupra tehnicilor şi tehnologiilor “curate” de producţie, reglementări 
şi standarde naţionale şi internaţionale. De asemenea, măsuri cu privire la 
comercializarea bunurilor şi serviciilor ecologice, care includ restricţii la 
exportul/importul de deşeuri periculoase, permise de comercializare, 
mecanisme de transferare a brevetelor şi licenţelor, marcarea ecologică, 
înţelegeri voluntare, proiecte de investiţii în protecţia mediului ş.a.. 

Comerţul internaţional constituie unul dintre mijloacele importante de 
realizare a transferului de ecotehnici şi ecotehnologii. Guvernul poate adopta o 
serie de măsuri pentru a facilita transferul prin comerţ sau a-l restrânge în 
cazul când acesta concurează industria naţională - situaţie de care, cel puţin 
deocamdată nu este cazul - sau pentru a împiedica importul produselor 
periculoase (deşeuri). 

Principalele instrumente de promovare sunt: măsurile cu caracter tarifar, 
restricţiile cantitative la import, legislaţia de mediu ş.a.. 
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Taxele vamale, de pildă, pot fi folosite drept un instrument acceptabil de 
luare a deciziilor cu privire la crearea şi dezvoltarea unei ecoindustrii naţionale 
cu repercusiuni asupra desfăşurării unui marketing ecoeficient. 

Pe plan extern, liberalizarea schimburilor comerciale în cadrul Rundei 
Uruguay ca urmare a reducerilor tarifare nu a atins bunurile şi serviciile 
ecologice. Dar existenţa Acordurilor Multilaterale Internaţionale de Mediu sau a 
celor regionale cu privire la comercializarea bunurilor şi serviciilor ecologice 
favorizează transferul de ecotehnici şi ecotehnologii îndeosebi spre ţările în 
curs de dezvoltare şi ţările în tranziţie din Europa Centrală şi Orientală. Zona 
de cooperare economică a ţărilor riverane Mării Negre sau alte acorduri inter-
naţionale la care participă şi ţara noastră creează oportunităţile de transfer de 
tehnici şi tehnologii nepoluante şi de lărgire a pieţei naţionale de ecoproduse. 

Reducerea tarifelor vamale la transferul acestor produse constituie un 
mesaj politic clar care implică unele responsabilităţi din partea guvernului faţă 
de problemele de protecţie a mediului şi facilitează, totodată, promovarea de 
echipamente performante, la preţuri accesibile. Această politică conduce în 
acelaşi timp, la o deschidere mai mare a pieţei, prin atragerea capitalurilor 
străine şi crearea totodată a unei industrii naţionale de bunuri şi servicii 
ecologice şi desfăşurarea unei politici susţinute de ecomarketing intern şi 
extern. şi aceasta, deoarece, ecotehnologia constituie mai mult decât un 
produs comercializabil; ea reprezintă un bun de capital şi un input care 
înglobează cunoştinţele necesare pentru a-l face operaţional. Tocmai de aceea 
reducerile tarifare la transferul de ecotehnologie necesită să fie completate cu 
alte politici care să asigure implementarea acesteia în ţara noastră, ca şi 
dezvoltarea de capabilităţi naţionale orientate spre asemenea obiective. 

Pentru ca politica tarifară care încurajează transferul de ecotehnici şi 
ecotehnologii să fie eficientă trebuie să se acorde o atenţie deosebită 
restricţiilor la import care pot reduce beneficiile realizate ca urmare a adaptării 
acestei politici. De exemplu, un acord vizând restricţiile la import poate fi 
considerat drept o măsură protecţionistă în cazul în care apără industria 
naţională sau interzice pătrunderea pe piaţa internă a unor bunuri periculoase 
pentru mediu şi sănătatea umană. 

Printre măsurile de stimulare a pieţei interne care pot fi oportune ţării 
noastre se numără şi permisele comerciale de emisie. Aceste permise 
constituie, atât un mijloc eficient de control al emisiilor de CO2 şi SO2 cu cost 

minim, cât şi un mecanism efectiv de transfer de resurse spre ţările în tranziţie. 
Este vorba de atribuirea unor cote de emisie care pot fi captate şi valorificate 
pe piaţă potrivit unor scheme de reducere care stimulează agenţii poluatori, 
furnizându-le stimulente pentru inovaţiile lor tehnice. Sistemul oferă un triplu 
avantaj de eficienţă: economică, ecologică şi tehnologică. 

O altă măsură comercială importantă, cu impact asupra pieţei de bunuri 
şi servicii ecologice, o constituie transferul de brevete, licenţe şi patente. 
Această politică de comercializare care conferă dreptul de a produce, de a 
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utiliza şi de a valorifica o invenţie pe o perioadă determinată de timp, permite 
difuzarea pe piaţa naţională a tehnicilor şi tehnologiilor cele mai performante 
sub aspectul ecoeficienţei şi crearea şi dezvoltarea unei pieţe de bunuri şi 
servicii ecologice bazată pe industria mică şi mijlocie, receptive şi generatoare 
de invenţii şi inovaţii ecotehnologice. 

Procesul de restructurare a economiei, ca răspuns la tranziţia spre 
economia de piaţă ar putea de asemenea să conducă la crearea şi lărgirea 
unei pieţe eficiente şi competitive de bunuri şi servicii ecologice. 

Acest proces implică sarcini majore industriei constructoare de maşini, 
regiilor autonome şi firmelor private mici şi mijlocii, restructurarea şi 
modernizarea vizând fiecare sector în parte: 

În industria extractivă de pildă, măsurile luate urmăresc o utilizare mai 
raţională a resurselor, prin promovarea de noi tehnici şi metode de reducere a 
poluării solului şi a apei lor în zonele de exploatare, izolarea perfectă a puţurilor 
de depozitare a reziduurilor industriale pentru evitarea infiltrărilor etc. 
Necesarul de finanţare a acestor acţiuni este apreciat la cca.470 de milioane 
dolari, fonduri provenite în cea mai mare parte de la organisme internaţionale. 

În industria de prelucrare a petrolului problema principală o constituie 
dotarea cu instalaţii şi echipamente antipoluante capabile să limiteze emisiile 
de oxizi de carbon şi azot, astfel încât, în anul 2000 standardele naţionale 
atinse să fie comparabile cu cele internaţionale. Recent, în urma colaborării 
dintre rafinăria “Astra Română” din Ploieşti, Institutul Naţional pentru Rafinării 
şi Industria Petrolieră şi firma nord-americană “Legette & Brashears Braham 
Inc” a fost realizată prima instalaţie automatizată de îndepărtare a reziduurilor 
petroliere, cu consum energetic scăzut şi eficienţă ecologică sporită. De ase-
menea, adoptarea de către Societatea “Manager” din Galaţi noilor tehnologii de 
separare a hidrocarburilor din apele de suprafaţă pe baza noului proiect 
automatizat “Germanischel Lloyd”, brevetat în S.U.A., Canada, Austria şi în 
prezent în România, constituie o premieră pentru ţara noastră în eforturile de 
lărgire a pieţei produselor ecologice. 

În industria energiei electrice, unul dintre marii poluatori, accentul este 
pus pe reducerea cantităţii de combustibil convenţional consumat la 1000 
dolari S.U.A.(0,64 Kwh/1000 dolari S.U.A., comparativ cu 0,47 Kwh/1000 dolari 
S.U.A., în alte ţări). Depăşirea acestui handicap este condiţionată de 
retehnologizarea sectorului prin dotarea cu instalaţii moderne care să reducă 
totodată şi nivelul de poluare /37/. 

În industria metalurgiei neferoase restructurarea vizează îmbună-
tăţirea instalaţiilor existente şi înlocuirea celor perimate, fapt care ar permite 
diminuarea cu cca.80% a gradului de poluare. Se preconizează dotarea cu noi 
instalaţii de topire a metalelor la combinatele din Zlatna şi Baia Mare, 
modernizarea echipamentelor şi instalaţiilor de filtrare a emisiilor poluante, 
îmbunătăţirea tehnologiilor de producere a zincului şi a plumbului la “Sometra” 
din Copşa-Mică, adoptarea de noi filtre şi instalaţii de topire la “Romplumb” din 
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Baia Mare, introducerea şi utilizarea filtrelor de manşă, a filtrelor electrostatice, 
a refrigeratoarelor la “Siderurgica” din Hunedoara ş.a.. 

Restructurarea sectorului siderurgic reclamă fonduri evaluate la cca.297 
milioane dolari în perioada 1994-2000, din care, 84 milioane urmează să fie 
investite în proiecte directe, restul, reprezentând importuri de tehnici şi 
tehnologii performante /38/. 

În industria autovehiculelor noile reglementări şi procese tehnologice 
vor conduce la construirea unor noi tipuri de vehicule nepoluante, dar şi la 
recuperarea şi valorificarea celor scoase din circulaţie, fapt care va spori 
eficienţa acestui sector. Până la alinierea totală la standardele vest-europene, 
România va continua să producă două tipuri de autovehicule: unul destinat 
pieţei interne, la care se va introduce treptat echipament nepoluant şi altul 
considerat competitiv pe piaţa externă datorită dotării cu instalaţii antipoluante. 
Trecerea la un singur tip de autovehicule va fi posibilă atunci când se va 
rezolva problema aprovizionării cu benzină fără plumb. Deja, potrivit noilor 
reglementări, începând din 1997 a fost interzisă introducerea în ţara noastră a 
autovehiculelor din import (vechi sau noi) fără echiparea lor cu convertizoare 
catalitice şi dispozitive electronice. 

Promovarea unor instalaţii nepoluante la autovehicule constituie obiectul 
cercetărilor şi experimentărilor unor institute şi laboratoare specializate. De 
curând (1998) au fost puse la punct unele tipuri de motoare ecologice 
performante cum este “M6”, popularizate prin presă care funcţionează fără 
mecanismul bielă-manivelă, având un consum de numai 3,5 l benzină la 100 
km şi o viteză de 90 km/oră. 

De asemenea, printre exponatele prezentate la expoziţia “ECO 98” 
figurează şi unele accesorii de reducere a emisiilor de noxe dintre traficul rutier 
denumite “tobe catalitice”. Aceste accesorii, produse la Târgu Mureş, sunt 
primele accesorii omologate în România având certificat RAR şi pot fi utilizate 
la autoturismele “Dacia” produse după anul 1992 /39/. 

În cadrul procesului de aliniere a României la legislaţia Uniunii Europene, 
Ministerul Transporturilor din ţara noastră a emis ordinul 537/1997 prin care se 
stabileşte nivelul emisiilor poluante la autovehicule conform normelor EURO 2 
care obligă posesorii de autovehicule să-şi echipeze maşinile cu instalaţii 
antipoluante. 

Introducerea în fabricaţie a acestui nou prototip ecologic va permite, atât 
alinierea ţării noastre la standardele vest-europene, cât şi creşterea compe-
titivităţii produselor româneşti pe piaţa externă. 

În industria materialelor de construcţie şi îndeosebi în industria 
cimentului, deşi s-au adus unele îmbunătăţiri, marea majoritate a tehnicilor şi 
tehnologiilor nu se ridică la nivelul standardelor occidentale sub aspect eco-
logic. Investiţiile necesare înlocuirii instalaţiilor vechi şi perimate sunt evaluate 
la 52 milioane dolari. În cadrul noilor proiecte prefigurează şi retehnologizarea 
şi reutilarea unuia dintre cei mai mari producători de ciment: “Moldocin S.A.” 
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Buzău care va beneficia, datorită sprijinului acordat de o firmă daneză, de un 
sistem performant de desprăfuire cu filtru de tip “F1 - Schmidt”, destinate 
reducerii poluării aerului cu cca.60%. 

În sectorul serviciilor ecologice sunt vizate îndeosebi acele servicii 
legate de valorificarea şi depozitarea deşeurilor industriale şi a celor menajere. 
Sistemul existent nu satisface însă exigenţele în materie, multe din lucrările de 
colectare, depozitare, reciclare şi recondiţionare a deşeurilor fiind abandonate. 
Puţine din cele rămase în funcţiune nu oferă preţuri stimulatoare din cauza 
costurilor relativ ridicate. Cu toate acestea, potenţialul existent poate fi 
exploatat, creându-se posibilitatea dezvoltării acestui sector care poate deveni 
competitiv în perspectivă. Unele semne de îmbunătăţire au şi apărut. În 
capitală, de pildă, se experimentează împreună cu firma elveţiană “Lea 
International” construirea a trei instalaţii moderne de tratare a deşeurilor 
menajere, din care la una s-au şi început lucrările de construcţie în comuna 
Pantelimon. De asemenea, instalaţiile proiectate pe baza unui brevet şi a unei 
licenţe finlandeze de mare randament şi eficienţă, permit: o tratare diferenţiată 
a deşeurilor şi recuperarea materialelor reciclabile (metale) şi a celor inerte 
(sticlă, pietre) o tratare biologică a substanţelor organice şi o tratare termică 
pentru fracţiunea combustie uscată. Gazul metan care rezultă în urma acestui 
proces poate fi utilizat în producţia de energie electrică, precum şi la obţinerea 
de humus pentru agricultură. Costul este evaluat la cca. 300 franci fr.per tonă 
pe o perioadă de 20 de ani, după care, instalaţia va intra în proprietatea 
statului român. 

O instalaţie asemănătoare este prevăzută a fi construită la Fundeni, pe 
malul lacului Colentina. Investiţia este evaluată la 15 milioane dolari, fiind 
finanţată de o firmă nord-americană. Capacitatea de incinerare se ridică la 200 
tone/zi aceste instalaţii intrând în categoria sectoarelor ecoindustriale. 

În cadrul procesului de restructurare a economiei noastre naţionale în 
general şi de creare şi de extindere a pieţei interne de bunuri şi servicii 
ecologice, o atenţie deosebită trebuie acordată întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Apreciate la aproximativ 400 de unităţi, având un personal relativ redus şi o 
cifră de afaceri care nu depăşeşte 10000 de dolari anual aceste unităţi se 
bucură, în prezent, de sprijin susţinut din partea autorităţilor guvernamentale. 
În noiembrie 1998 a fost astfel aprobat un program de sprijinire a 
întreprinderilor mici şi mijlocii /40/ care acţionează în domeniul marketingului şi 
al activităţii de export, în valoare totală de 20 miliarde lei. Obiectivele principale 
se referă la întărirea şi educarea întreprinzătorilor în sprijinul marketingului, 
creşterea capacităţii acestor unităţi de a utiliza metodele şi tehnicile specifice 
marketingului, îmbunătăţirea accesului lor la informaţiile de piaţă şi 
valorificarea acestora în procesul de promovare a bunurilor şi serviciilor 
ecologice, precum şi stimularea comunicării şi parteneriatului în afaceri. 

Programul stipulează finanţarea parţială pe bază de ajutor nerambursabil 
a cheltuielilor efectuate de întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul unor proiecte 
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concrete printre care: participarea la târguri şi expoziţii, în ţară şi străinătate, 
realizarea de materiale promoţionale, participări la cursuri de marketing şi 
accesul la informaţiile de piaţă. 

Procesul de restructurare a industriei pe baze ecoeficiente şi de 
dezvoltare a pieţei bunurilor şi serviciilor ecologice necesită un suport financiar 
însemnat, alinierea la standardele internaţionale putând fi atinsă abia în anul 
2010, potrivit unor surse oficiale. Deja a fost încheiat cu B.E.R.D. un acord 
pentru deschiderea unei linii de credit pe termen de cinci ani în valoare de un 
miliard de dolari. De asemenea, alocarea în cadrul programului PHARE a 300 
milioane ECU, în perioada 1997-1999, din care 1% destinate mediului şi 
siguranţei naţionale, ca şi noua legislaţie în vigoare din 1998 cu privire la 
scutirea de taxe vamale a echipamentelor şi instalaţiilor de protecţie a mediului 
vor permite lărgirea capacităţii de producţie, acoperirea nevoilor interne, 
precum şi crearea unor disponibilităţi pentru piaţa externă. În acest fel, 
industria producătoare de bunuri şi servicii ecologice va putea deveni în viitorul 
apropiat, o componentă de bază a economiei noastre naţionale. 
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În ultimul deceniu, noţiuni precum “dezvoltarea durabilă”, tehnologii 
“curate” de producţie, ecoindustrie, ecoproduse, ecotehnici şi ecoechipamente 
sau “excelenţă ecologică” ş.a. s-au impus tot mai mult în dezvoltarea 
economică. 

Într-o lume cu pieţe ce se globalizează, cu supraproducţie şi concurenţă 
foarte acerbă (piaţa “câmp de bătaie”), adăugarea unei performanţe ecologice 
la un produs poate însemna un avantaj pentru reuşita pe piaţă a acestuia. 

Produsele ecologice sunt deja prezente pe pieţele mondiale, iar în 
Uniunea Europeană, segmentele de piaţă pe care s-au impus produsele 
ecologice sunt din ce în ce mai extinse, prefigurând o piaţă a întregii Europe. 

Capitolul de faţă îşi propune să prezinte cadrul legislativ din Uniunea 
Europeană, practicile din această zonă astfel ca România să-şi poată evalua 
eventualele decalaje faţă de acestea şi să-şi pună în funcţiune un sistem 
propriu de stimulare, promovare a comerţului cu produse ecologice. 

Se insistă asupra cadrului legislativ, acesta fiind considerat esenţial în 
această etapă de evoluţie a economiei româneşti, în condiţiile alinierii ţării 
noastre la legislaţia comunitară. 

 
 

1. ORGANIZAŢII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  
CU INFLUENŢĂ ASUPRA PROMOVĂRII PIEŢEI 

PRODUSELOR ECOLOGICE 

Există un mecanism bine structurat la nivelul Uniunii Europene (U.E.) de 
a elabora, difuza, concretiza în practica economică măsuri de ordin legislativ 
care se referă la reglementări ale funcţionării pieţei comune ale produselor şi 
anume, în special, ale produselor cu performanţe ecologice. 

La nivelul instituţiilor cu caracter consultativ, se detaşează, în primul 
rând, Comitetul Economic şi Social care, la cererea Consiliului Uniunii sau a 
Comisiei Europene oferă consultaţii asupra următoarelor domenii: 

 sănătatea publică şi protecţia consumatorilor; 

 protecţia mediului şi politici de mediu; 

 reglementări ce privesc piaţa internă, comerţul, industria. 
La nivelul instituţiilor cu caracter executiv, Comisia Europeană joacă 

un rol central în pregătirea, definirea, execuţia şi controlul deciziilor. Este 
considerat primul pivot al U.E. şi are următoarele misiuni principale: 

 pregătirea deciziilor pe domenii de activitate; Consiliul U.E. nu poate 
adopta un act juridic fără propunerea comisiei; Proiectele de acte sunt 
adoptate în 700-1000 comitete şi grupe de lucru; 

 elaborarea de decizii (în 250 grupe de lucru) în domenii diferite de 
cele ale Consiliului Uniunii; 
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 executarea deciziilor prin intermediul directivelor şi deciziilor propriu-
zise mai ales, în ce priveşte piaţa internă (380 comitete care au 
adoptat în anul 1994, peste 7000 acte juridice); 

 supravegherea respectării deciziilor. Conform art.169 din Tratatul 
C.E., Comisia poate depune plângere înaintea Curţii de Justiţie a 
Comunităţii împotriva statelor membre care nu respectă Tratatul sau 
dreptul comunitar. 

Numeroşi sunt cei care văd în Comisie, expresia puterii tehnocratice a 
câtorva “eurocraţi”. Mai trebuie adăugat că, Comisia funcţionează în strânsă 
cooperare cu reprezentanţii sindicatelor, asociaţiilor, regiunilor şi instituţii 
publice naţionale, pentru a-şi consolida deciziile sale. 



2. CADRUL FAVORABIL UNEI PIEŢE 
A PRODUSELOR ECOLOGICE 

 
La nivelul U.E, la realizarea unui cadru favorabil pieţei produselor ecolo-

gice contribuie şi următoarele activităţi, preocupări şi instituţii: 
Concurenţa. Politica de concurenţă are ca scop să pună în funcţiune şi 

să conserve un sistem care să permită o concurenţă fără distorsiuni în spaţiul 
economic. 

Comisia europeană este considerată ca un gardian al concurenţei în 
interiorul şi exteriorul U.E.; în cadrul teoriei economice liberale, politica 
concurenţei vizează realizarea pieţelor cu concurenţă perfectă şi prevenirea 
formării monopolurilor şi oligopolurilor care îşi impun preţurile lor în detrimentul 
consumatorilor. 

Ajutoarele guvernamentale şi subvenţiile pot antrena distorsiuni ale 
concurenţei şi sunt supuse controlului Comisiei Europene (art.92-94 din 
Tratatul C.E.). Comisia, însă, nu refuză să aprobe programe de ajutoare 
naţionale, adică aceste ajutoare au ca scop corijarea dezechilibrelor structurale 
în anumite sectoare de producţie. 

Consumatorii. Piaţa internă a U.E. permite o ofertă de produse şi 
servicii uriaşă; pe scară europeană, consumatorii cu greu pot avea o viziune de 
ansamblu. Cu ajutorul programelor de acţiune şi a dispoziţiilor juridice, U.E. 
încearcă să unifice, în interiorul frontierelor, specificaţiile produselor şi condiţiile 
de schimb, astfel încât furnizorii şi clienţii să poată dispune de o bază 
comercială fiabilă. 

Pentru a garanta cetăţenilor U.E. “un nivel ridicat de protecţie a 
consumatorilor”, Tratatul U.E. care a intrat în vigoare în nov.1993, a făcut 
pentru prima oară din protecţia consumatorilor un domeniu ce face parte 
integrantă din politica U.E.(art.3, pct.s şi art.129A din Tratatul C.E.) 

 
Protecţia consumatorilor 

 
Baza juridică: art.3, pct.s şi art. 129A din Tratatul C.E. 
Obiectiv: protecţia consumatorilor prin recunoaşterea drepturilor lor la 

sănătate, la despăgubiri, 
La garantarea intereselor economice, la reprezentare, informare şi educaţie. 
Instrumente: programe de acţiune şi dispoziţii juridice. 
 Odată cu apariţia Cărţii Albe consacrată pieţei interne, Comisia, în 1985, a 

fixat o nouă abordare a politicii consumatorilor. Conform acesteia, Consiliul 
defineşte directivele ce se referă la protecţia sănătăţii şi securităţii pentru o 
categorie completă de produse. Elaborarea normelor tehnice care stabilesc 
specificaţiile fundamentale de securitate a produselor a fost rezervată experţilor 
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organismelor private europene de standardizare. Marca C.E.N.(Comitetul 
European de Normare) a devenit marca de calitate care garantează respectul 
faţă de un nivel uniformizat al protecţiei minimale. 

Principiul recunoaşterii mutuale se aplică din anul 1987: tot ce este legal 
produs şi comercializat într-un stat membru poate fi vândut în ansamblul altor 
state ale U.E. 

O directivă europeană prevede informarea consumatorului asupra 
compoziţiei şi duratei de conservare a produselor. Criterii de puritate şi liste cu 
caracter obligatoriu definesc mai precis aditivi autorizaţi ca şi pe cei interzişi. 

Comunitatea a adoptat numeroase directive în favoarea consumatorilor, 
referindu-se la securitatea jucăriilor, a produselor cosmetice, textilelor, mate-
rialelor de construcţie sau a produselor vândute prin corespondenţă. 

 

Energia. UE garantează o aprovizionare energetică sigură, puţin 
costisitoare, fără pericol pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător; punerea 
la punct de noi sisteme energetice, promovarea surselor de energie 
regenerabile. 

La aceste deziderate se adaugă cerinţe asociate energeticii nucleare 
(riscurile de accident, opinia publică, eliminarea/depozitarea deşeurilor) sau 
cele legate de protecţia mediului (emisiile de SO2, CO2) şi care pun probleme 

de structură, de calitate a surselor de energie. 
U.E. dispune de o panoplie de instrumente care-i permite să intervină în 

sectorul energetic al statelor membre: reguli de concurenţă şi norme 
comerciale, reglementări de preţ, cote, norme tehnice şi valori limită pentru 
emisii, sisteme de control, sisteme de informare, ajutoare financiare şi credite 
de investiţii. 

Angajarea U.E. în favoarea noilor surse de energie se referă, tradiţional, 
la energia nucleară. în acelaşi timp, însă, acţiuni şi măsuri în favoarea 
economiei de energie, a tehnologiilor energetice raţionale şi compatibile cu 
mediul înconjurător, dezvoltarea surselor regenerabile de energie au căpătat, 
treptat, importanţă. 

Privită pe termen lung, politica energetică europeană este satisfăcătoare. 
Obiectivul unei aprovizionări energetice sigure, ieftine, conform cerinţelor 
protecţiei sănătăţii şi mediului a fost în general realizat în statele membre în 
ultimile decenii. Dar acest succes nu este consolidat. Elementele controversate 
ale politicii energetice vor trebui să fie reexaminate după realizarea pieţei 
interne: se are în vedere, în special, energia nucleară şi priorităţile în materie 
de protecţia mediului. 

Pentru moment, proiectul taxei energetice europene, destinată pentru 
limitarea emisiei de CO2 s-a blocat în conflictele de interese ale statelor 

membre. 
Protecţia mediului. încă din anul 1987, Actul Unic European a conferit 

Comunităţii Europene competenţa în domeniul politicii de protecţie a mediului, 
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precizând că imperativele protecţiei mediului trebuie să fie integrate în toate 
acţiunile comunitare. Nu este uşor să se realizeze acest obiectiv, ţinându-se 
seama de interesele, de multe ori, divergente ale statelor membre. O ilustrare 
o reprezintă valorile limită comune aplicabile gazului de eşapare a vehiculelor 
cu motor care au fost convenite iniţial în anul 1970 şi modificate de mai multe 
ori. Nu este încă, general recunoscut, că într-un cadru politic corespunzător, 
creşterea economică este compatibilă cu respectarea parametrilor de calitate 
ai factorilor de mediu, şi nici că protecţia mediului nu restrânge obligatoriu 
competitivitatea. 

În timp, s-a legitimat o politică comună în domeniul protecţiei mediului. S-
a constituit progresiv un drept comunitar al mediului care s-a concretizat, până 
astăzi, în mai mult de 200 de directive care se concentrează, în special, asupra 
protecţiei apelor, calităţii aerului, produselor chimice, protecţiei faunei şi florei, 
zgomotului, eliminării deşeurilor. 

 

Protecţia mediului 
 

Bazele juridice: art.2,3, pct.k şi 130B - 130T din Tratatul C.E. 
Obiective: protecţia mediului, îmbunătăţirea calităţii acestuia, protecţia sănătăţii 

publice, utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale, promovarea măsurilor la 
nivel internaţional pentru a rezolva problemele protecţiei mediului. 

Instrumente: dispoziţii legislative, în special directive care fixează norme de calitate 
pentru mediul înconjurător (nivele de poluare); norme aplicabile procedeelor industriale 
(norme de emisii, instrucţiuni de exploatare) şi, în sfârşit norme aplicabile produselor 
(limite de concentraţie sau de emisie pentru un anumit produs); programe de acţiune în 
favoarea protecţiei mediului; programe de ajutor financiar. 

Tratatul asupra Uniunii înscrie politica de mediu în câmpul de acţiune al Comunităţii 
(art.3 din Tratatul C.E.) şi este asociat obiectivului unei creşteri durabile faţă de mediul 
înconjurător. 

Eficacitatea legislaţiei comunitare În domeniul protecţiei mediului depinde esenţial de 
angajamentul statelor membre de a transpune cele peste 200 directive în legislaţiile 
naţionale. 

Comunitatea a elaborat şi programe de acţiune în domeniul mediului, evidenţiind 
obiectivele prioritare. în cel de-al treilea program de acţiune (1983), accentul s-a pus pe 
principiile fundamentale ale prevenirii şi protecţiei; cel de-al patrulea program de acţiune 
(1987-1992) viza trecerea la o politică preventivă. 

În strategia adoptată în 1993 în cadrul celui de-al cincilea program de acţiune 
intitulat:”pentru o dezvoltare durabilă şi compatibilă cu mediul înconjurător” se propun 
stimulente pozitive şi angajamentul tuturor părţilor interesate, de a progresa pe calea unei 
abordări preventive a protecţiei mediului, în special în domeniile transporturilor şi energiei. 

Protecţia climei terestre, a stratului de ozon se menţin în atenţia U.E. Dacă în 
domeniul stabilizării emisiei de CO2 în anul 2000, la nivelul anului 1990, nu s-a 
concretizat, decât sub forma programului ALTENER (promovarea surselor de energie 
regenerabilă) şi SAVE (eficienţa energetică), în schimb, reducerea producţiei/consumului 
de clorofluorocarboni (C.F.C.) s-a legalizat în anul 1995. 
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În perspectiva realizării pieţei interne, Comisia a avertizat, în anul 1989, 
asupra creşterii nivelului de poluare şi, mai ales, în domeniul transportului. 
Comisia propune garantarea unui nivel ridicat de protecţie a mediului pe piaţa 
internă cu ajutorul unor norme stricte. între altele, dispoziţii naţionale mai stricte 
sunt autorizate (art.103A şi 130T din Tratatul C.E.), dar trebuie justificate astfel, 
ca ele să nu se transforme în obstacole deghizate în calea comerţului. În 
general, ţările nordice şi Germania aplică norme de protecţie a mediului mai 
stricte decât în alte ţări. 

Piaţa internă. în anii care au urmat formării Comunităţii Economice 
Europene (C.E.E.) s-a dovedit că libera circulaţie a produselor era împiedicată 
de reglementări naţionale ce se refereau la sănătatea publică, protecţia 
mediului şi a consumatorilor. Armonizarea cadrului legislativ, la nivelul C.E.E. 
se făcea greoi, deoarece era necesară unanimitatea partenerilor la luarea 
deciziilor. Ulterior, s-a prevăzut (art.100 din Tratatul C.E.) votul majoritar, 
unanimitatea rămânând necesară numai pentru armonizarea legislaţiei fiscale. 

Piaţa internă îşi produce efectele printr-o serie de reacţii în lanţ la mai 
multe niveluri, de exemplu, eliminarea controlului şi a formalităţilor la frontiere 
este o sursă imediată de economii pentru întreprinderi. Pe această piaţă 
imensă, exploatarea economiei de scară devine posibilă; ascuţirea concurenţei 
în sânul U.E. duce la raţionalizarea întreprinderilor, la specializarea mai 
restrânsă care consolidează competitivitatea U.E. pe plan internaţional. 

Strategia U.E. pentru crearea pieţei trans-frontiere se bazează pe armoni-
zarea legislaţiilor naţionale pe un număr minimal de norme fundamentale care să 
garanteze protecţia sănătăţii, mediului înconjurător şi a consumatorului. 

Consiliul U.E. elaborează directive care prevăd termeni generali asupra 
exigenţelor fundamentale pentru protecţia sănătăţii, protecţiei mediului şi 
consumatorilor, detaliile tehnice rămânând să fie reglementate de norme 
europene. Principiul după care un produs fabricat după norme europene 
satisface exigenţele fundamentale de securitate este fixat în directive. 

Este posibil ca unii producători să nu aplice normele europene, dar în 
acest caz, este necesar să dovedească că produsele lui nu contravin 
directivelor şi normelor europene de calitate. 

La nivelul U.E., Comitetul European de Standardizare şi CENELEC 
(pentru produsele electrotehnice) activează astăzi în 300 comitete tehnice care 
lucrează asupra a 10000 proiecte de norme. 

Alt principiu ce predomină în piaţa internă este promovarea principiului 
recunoaşterii mutuale, statele membre şi-au luat angajamentul, în virtutea 
directivei 83/189/C.E.E., de a notifica prealabil Comisiei toate proiectele lor de 
norme şi reglementări tehnice. 

Au fost extinse reglementări comunitare şi asupra unor sectoare până 
acum “excluse” de piaţa internă ca, energia, apa potabilă, transportul şi 
telecomunicaţiile, serviciile financiare (băncile şi asigurările). S-a adoptat şi o 
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procedură comunitară pentru recepţia vehiculelor cu motoare, crearea Agenţiei 
Europene pentru Evaluarea Medicamentelor. 

Principiul ţării de origină sau de destinaţie este pus în legătură cu 
regimul provizoriu pentru fiscalitatea indirectă. 

Politica economică. Obiectivele globale ale Comunităţii sunt rezultatul 
unui compromis între consideraţiile economice şi necesitatea integrării, pe de o 
parte, şi reticenţele naţionale faţă de abandonul suveranităţii economice, pe de 
altă parte. 

Art.2 din Tratatul C.E.E. defineşte misiunile Comunităţii astfel: dezvolta-
rea armonioasă şi echilibrată a activităţilor economice, consolidarea stabilităţii, 
creşterea accelerată a nivelului de trai şi promovarea strânsă a relaţiilor între 
statele membre. 

În Cartea Albă asupra creşterii, competitivităţii şi utilizării forţei de muncă 
(apărută în 1993), în afara problemei şomajului este abordată şi relaţia între 
utilizarea resurselor, protecţia mediului şi creşterea economică. 

Sănătatea şi politica socială. La conferinţa la vârf a şefilor de stat şi de 
guvern din Comunitatea Europeană, la Maastricht s-a convenit ca în Tratatul 
asupra U.E. (art.129) să se garanteze “un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii 
umane” în statele membre ale Comunităţii. Acest obiectiv include şi preocu-
parea pentru protecţia sănătăţii prin punerea sub control a fenomenului de 
poluare. 

Societatea informaţională are ca obiective: consolidarea competitivităţii 
economiei europene; susţinerea schimbărilor structurale - sociale şi econo-
mice; ameliorarea calităţii ştiinţei şi a formării profesionale. 

Instrumentele dezvoltate pentru atingerea acestor obiective sunt: crearea 
unui cadru juridic, politic şi tehnic european, încurajarea proiectelor pilot şi a 
inovaţiilor tehnice, garantarea egalităţii şanselor în domeniul concurenţei şi 
accesul la noutăţile tehnologice. 

Urmare a potenţialului imens ce-l prezintă societatea informaţională, se 
dezvoltă creativitatea individuală şi dorinţa de a investi a actorilor sociali care 
determina ca societatea de informaţii să fie în măsură să ofere servicii 
novatoare şi eficace. 

Politica transporturilor. Obiectivele transporturilor, (bazate pe art.3, 74-
84, 129 din Tratatul C.E.) sunt următoarele: 

 uşurarea liberei circulaţii a persoanelor şi bunurilor în interiorul pieţei 
interne; 

 limitarea în cea mai mare măsură a incidenţei transportului asupra 
mediului înconjurător, ceea ce presupune consolidarea securităţii în 
sistemele de transport, reducerea zgomotului şi a emisiilor poluante, 
luarea în considerare a impactului construcţiilor axelor de transport 
asupra peisajului, faunei şi florei. 

- Acordul de liber schimb. Este un acord comercial care suprimă toate 
taxele vamale şi care interzice restricţii cantitative în schimburile între părţi. 
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Acorduri europene. Acestea sunt acorduri de asociere încheiate de 
U.E. cu ţările din Europa Centrală şi de Est după anul 1991. Obiectivul lor este 
de a permite acestor state în fază de tranziţie să participe la procesul de 
integrare europeană pe plan politic, economic şi comercial. 

Acordurile prevăd, în special, realizarea unei zone de liber schimb pentru 
produse industriale în următorii zece ani. Primele acorduri europene au fost 
încheiate în decembrie 1991 cu Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia. La 1 
februarie 1992 s-au încheiat acordurile cu Bulgaria, România, Republica Cehă 
şi Slovacia. Au urmat acordurile semnate cu Estonia, Letonia, Lituania şi 
Slovenia între 1995 şi 1996. 

C.E.N./Cenelec: C.E.N. este Comitetul European de Standardizare, iar 
Cenelec - Comitetul European de Standardizare în Electronică, acestea sunt 
responsabile de standardizare europeană. În U.E., Comisia şi Consiliul 
definesc cerinţele esenţiale la care trebuie să răspundă, produsele de 
exemplu, cerinţele comune în materie de securitate şi de protecţie a sănătăţii, 
exigenţe minimale în materie de protecţie a consumatorilor. 

Comitetele de standardizare europene stabilesc norme care corespund 
acestor exigenţe. Înlocuirea normelor naţionale prin norme europene este un 
pas suplimentar către armonizarea dispoziţiilor referitoare la calitatea 
produselor. 

Comunitatea Europeană pentru Energia Atomică (EURATOM). 
Printre obiectivele acestui organism se enumeră şi crearea unei pieţe comune 
a combustibililor nucleari, în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi 
salariaţilor. 

Contigentare. Contingentele sunt restricţii cantitative la import sau 
export, destinate să reglementeze oferta. În afara contingentelor de produse 
există şi contingente de devize care, aplicate comerţului exterior, 
restricţionează importul anumitor produse. 

Contingente tarifare. Este vorba de importuri în cantităţi limitate de 
mărfuri la care se aplică taxe vamale reduse sau nici o taxă vamală. Acest 
sistem permite U.E. şi statelor membre să-şi procure produse de bază la preţ 
redus sau să-şi protejeze produsele proprii prin taxe vamale. 

Directive. Sunt acte adoptate de instituţiile comunitare. Consiliul sau 
Comisia U.E. impun statelor membre obligaţia de a realiza obiectivul fixat în 
directivă, modificând sau adoptând dispoziţiile la nivel naţional într-un anumit 
interval. 

Marcarea ecologică comunitară. S-a întocmit prima oară în 1994; 
marcarea ecologică urmăreşte să dea consumatorilor posibilitatea să cumpere 
produse ecologice în condiţii de cunoaştere a calităţii acestora. 

Criteriile de atribuire a mărcii ecologice sunt definite de U.E., dar marca 
este atribuită de către organisme naţionale competente. Label-ul (marca) 
ecologic este simbolizat de o floare ale cărei petale sunt în formă de stea. 
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Principiul ţării de destinaţie. în virtutea acestui principiu, mărfurile 
exportate pot fi exceptate de TVA în ţara de origine (deducerea TVA), apoi se 
aplică TVA în ţara de destinaţie. 

Principiul ţării de origine. Dispoziţiile tarifare şi reglementările sunt 
aplicate produselor importate sau, cu alte cuvinte, importurile sunt supuse 
dispoziţiilor convenite cu ţările de origine. /1/ 



3. INSTRUMENTE PENTRU PROMOVAREA  
PRODUSELOR ECOLOGICE 

 
Formarea pieţei produselor ecologice are un cadru favorabil reglementat 

de legislaţia Uniunii Europene, aşa cum s-a prezentat în capitolul doi. 
Instrumente specifice au fost dezvoltate precum: marcarea de mediu, auditul 
de mediu, normele ISO, înţelegeri voluntare, informare (conştientizarea 
consumatorilor), reducerea unor accize, ş.a. toate făcând parte din sistemul de 
gestiune a mediului. 

3.1. Marcarea de mediu 

Acest instrument se încadrează în categoria instrumentelor active. 
Termenul de marcare ecologică desemnează schema după care un produs 
poate primi o etichetă ecologică pe baza unui nivel acceptabil al impactului 
acestuia cu mediul înconjurător. Acest “nivel acceptabil” se face după o 
schemă de evaluare standardizată. /2/ 

În cele ce urmează se va prezenta practica marcării ecologice în 
Uniunea Europeană. 

La evaluarea compatibilităţii unui produs cu cerinţele de calitate ale 
mediului înconjurător se recurge la proceduri proprii sau împrumutate din alte 
domenii. Astfel, s-au impus studiile de impact, auditul de mediu, analiza ciclului 
de viaţă a produsului, opţiunea pentru cea mai bună tehnologie etc. 

Urmare a evaluării calităţii unui produs după criteriile protecţiei mediului, 
produsul poate fi mai mult sau mai puţin apropiat de cerinţele de calitate a 
mediului, impactul fabricaţiei, utilizării şi tratării acestuia, după ce şi-a încheiat 
ciclul de viaţă economică, trebuind să fie minim. Identificarea unor asemenea 
produse, obţinerea lor în condiţii de calitate reproductibile şi valorificarea 
acestei proprietăţi în scop comercial au dus la apariţia, consolidarea şi 
extinderea procedurii de marcare ecologică a produsului (environmentally 
labelling). 

Ideea marcării ecologice, cu imprimarea mărcii (siglei) pe produs în 
scopul informării consumatorilor asupra impactului cu mediul înconjurător este 
un fenomen relativ recent (1978, Germania), iniţiat de guvern pentru a preveni 
potenţialii consumatori asupra pericolului pentru sănătate a unor produse de 
tipul ţigărilor, alimentelor şi băuturilor care conţin auxiliari sintetici, produse 
chimice toxice etc. 

Înţelegerea de către public a aspectelor ecologice ale unor produse a 
dus la modificarea gustului cumpărătorului care, la începutul anilor ‟70 a 
conturat şi susţinut piaţa produselor ce presupuneau economie de energie, a 
produselor agricole cultivate fără substanţe chimice de sinteză etc. 
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Obiectivele programului de marcare ecologică a produselor. 
Marcarea de mediu este înţeleasă ca o opţiune voluntară pentru o procedură 
de a informa consumatorul şi de a promova pe piaţă, produse mai compatibile 
cu cerinţele de calitate ale mediului înconjurător, comparativ cu alte produse 
similare funcţional. Definiţia aceasta exclude şi alte tipuri de marcări precum 
“reciclat”, “biodegradabil”, “inflamabil” etc. /3,4/ 

Marca de mediu are, în special, rol informativ, este un instrument 
voluntar de marketing, destinat să convingă consumatorul că un produs are şi 
alte însuşiri decât cele aparent funcţionale sau performanţele de preţ; în acest 
fel, prin intermediul opţiunii consumatorului, producătorul devine interesat să 
ofere produse cu însuşiri ecologice superioare celor convenţionale existente pe 
piaţă. 

Al treilea scop al mărcii ecologice este pus pe seama dorinţei de a se 
majora în mod continuu volumul vânzărilor de produse ecologice prin 
îmbunătăţirea acestora în ochii publicului.  

Programele naţionale de marcare ecologică au început a deveni uzuale 
în practica economică a majorităţii ţărilor dezvoltate şi, concomitent cu apariţia 
de programe de marcare ecologică şi în alte ţări, se extinde numărul 
categoriilor de produse care sunt supuse marcării. De exemplu, în Germania, 
acum sunt marcate peste 3600 produse, structurate în 64 categorii. Canada şi 
Japonia şi-au dezvoltat propriile programe în anul 1998, Norvegia, Suedia, 
Finlanda, Austria, Portugalia şi Franţa în anul 1991. 

Programele sunt în derulare la nivelul Uniunii Europene, Olandei, 
Australiei, Noii Zeelande, Iugoslaviei etc. în anul 1992, 22 ţări membre ale 
CECD aveau programe de marcare ecologică a produselor proprii. 

 
Aspecte metodologice. Există patru etape care trebuie parcurse în 

procesul de organizare a mărcii şi anume: 

 selecţia iniţială a categoriilor de produse  

 evaluarea impactului de mediu al produselor, în cadrul categoriilor 
stabilite, impactul fiind considerat de-a lungul ciclului de viaţă a 
produsului; 

 stabilirea unor criterii ecologice necesare evaluării performanţelor 
produsului; 

 perfecţionarea scopului programului, ca feed-back al întregului 
program de marcare ecologică. 

În ceea ce priveşte selecţia iniţială a categoriilor de produse, primul 
principiu determinant este acela că marcarea trebuie să aibă ca efect 
semnificativ reducerea daunelor aduse mediului înconjurător. 

Analiza ciclului de viaţă a produsului se face începând cu impactul 
extracţiei materiilor prime asupra mediului şi până la tratarea produsului uzat, 
urmărindu-se efectul în toţi factorii de mediu. în acest fel se stabilesc, se 
identifică performanţe ale produsului ce-l fac să fie, după criteriul ecologic, 
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superior altor produse şi care justifică în final, marca de produs compatibil 
(sau, corect exprimat, mai compatibil) cu cerinţele protecţiei mediului. 

Analiza ciclului de viaţă, înlesneşte selectarea criteriilor de formare a 
categoriilor de produse supuse marcării şi detaşarea, astfel, a unor priorităţi de 
ordin social (sănătatea oamenilor, protecţia mediului, internalizarea unor 
externalităţi de mediu etc.). 

Criteriile stabilite pentru calitatea unui produs trebuie să fie credibile în 
faţa consumatorului aşa fel ca aceştia să le poată folosi la selecţia între 
produse asemănătoare funcţional (schema de la pag. 21). 

Pentru metodologia marcării de mediu, important este ca, mai întâi, să 
se stabilească criteriile grupei (urmare a unei analize statistice anterioare a 
impactului de mediu a unor produse, a stadiului ciclului de viaţă al aceloraşi 
produse) şi apoi să se ierarhizeze produsele comerciale după criteriile astfel 
alese aşa fel ca produsele cu cele mai bune performanţe de mediu să poată fi 
marcate ecologic. 

Pragurile performanţelor ecologice corespunzătoare fiecărei categorii de 
produse marcabile trebuie stabilite la valori ridicate pentru a stimula produ-
cătorii şi pentru a reţine interesul publicului consumator. Ilustrativ în acest sens 
poate fi exemplul Canadei care consideră posibil ca 10-20% din segmentul de 
piaţă al unui produs să poată fi ocupat de produsele marcate ecologic. 

Este esenţial ca atât criteriile cât şi limitele de performanţă să se refere 
la acelaşi tip de produse, privite funcţional şi nu la produse noi care ar pune în 
încurcătură atât pe producător cât şi pe consumator. 

Marcarea propriu-zisă presupune existenţa unui sistem acceptat la 
nivel naţional. În Canada se consideră că recurgerea la culori sau gradări (1-4 
stele, de pildă) pentru a marca produsul este o practică eficace în procesul de 
informare a consumatorilor, în Europa, se preferă în schimb, o siglă unică de 
diferenţiere a produsului faţă de cel cu impact mai accentuat asupra mediului 
înconjurător. 

Finanţarea programelor de marcare. Sursele de finanţare identificate 
până în prezent provin din: 

 taxe suportate de producător, percepute atât pentru testarea calităţii 
ecologice a produsului, cât şi pentru dreptul de a apela la sigla de 
mediu - ceea ce înseamnă publicitate, promovarea vânzărilor etc.; De 
pildă, dreptul de a imprima marca ecologică pe produs presupune o 
taxă plătită de fabricant, proporţională cu volumul prevăzut al 
vânzărilor anuale şi care este diferită de la ţară la ţară. De pildă, 
pentru vânzări de până la 100 mii dolari/an, taxa este de 267 dolari în 
Germania, 400 dolari în Norvegia, 450 dolari în Austria, 1382 dolari în 
Suedia şi 259 dolari în Canada. în Japonia, se plăteşte proporţional 
cu preţul produsului: 278 dolari/an pentru produsele cu preţ de 
vânzare unitar de până la 7 dolari şi 700 dolari pentru produse la al 
căror preţ depăşeşte 700 dolari/buc. 
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Schema incidenţei protecţiei mediului asupra comerţului 

 
Sursa: Arnaud Camolet, Environment et Commerce International in Eco-decision, mars 

1993, p. 10-13. 

 

Costurile de testare a produselor sunt suportate de către producător. 
/2,4/; 

 costul programului (instituţionalizare, logistică etc.) este, în general, 
suportat de către guvern. Ca informaţie, în anul 1990, guvernul 
Austriei a acoperit suma de 721 mii dolari (echivalent a 8 mil. Sch 
acordaţi pe trei ani fiscali), al Franţei, 284 mii dolari (echivalent a 1,5 
mil. FF), al Norvegiei 656 mii dolari (echivalent a 4 mil. NKr), al 
Suediei 976 mii dolari (echivalent a 5,6 mil.SKr); 
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 există tendinţa, ca în perspectivă, programele de marcare să fie 
autofinanţate. Pentru aceasta se întrevăd trei soluţii: numărul 
produselor marcate să fie mare, volumul vânzărilor semnificativ, 
taxele de marcare ridicate. Fiecare soluţie are şi neajunsuri ceea ce 
face, ca deocamdată, guvernele să subvenţioneze programele de 
marcare; 

 programele private de marcare sunt în vigoare (de tipul World Wildlife 
Fund, de exemplu, ce prezintă ca siglă un urs Panda) şi care îşi 
asigură din surse proprii sau atrase, fondurile necesare de finanţare. 

Eficienţa programelor de marcare ecologică. Conform scopului 
descris la începutul subcapitolului, un program de marcare ecologică este 
eficient dacă îl informează şi-l face pe consumator conştient de cerinţele 
protecţiei mediului, pe producător interesat să îmbunătăţească performanţele 
ecologice ale produselor iar, în final să determine ca mediul înconjurător să fie 
mai puţin afectat atât de producerea cât şi de consumul unui produs. Ca 
urmare, eficienţa programului de marcare ecologică trebuie văzută în aceste 
trei dimensiuni. 

Este evident că un produs marcat ecologic este, în general, mai scump 
decât produsele nemarcate similare, fie chiar din motivul că trebuie plătită o 
taxă pentru a avea dreptul de marcă. Consumatorul trebuie să găsească 
avantaje ecologice care să justifice această “suprataxă” pentru produsul 
marcat. Convingerea este urmare a programului guvernamental de marcare 
ecologică, a nivelului general de dezvoltare economico-socială a unei ţări şi de 
conştiinţa ecologică a consumatorului. O anchetă efectuată în Suedia a arătat 
că aproximativ 85% din clienţii unui mare magazin de vânzare de produse de 
uz general sunt dispuşi să plătească mai mult pentru produsele marcate, dacă 
acestea sunt mai apropiate de cerinţele de calitate ale mediului înconjurător. 

Campanii naţionale de informare/conştientizare a populaţiei/consuma-
torilor, campanii lansate de instituţii guvernamentale, organizaţii neguverna-
mentale, sau de înţelegeri voluntare ale industriei asupra pericolului cloro-
fluorocarbonilor (utilizaţi în produsele cosmetice, de igienă etc.), asupra 
stratului de ozon, utilizării pesticidelor sintetice, necesităţii reciclării unor 
produse (hârtie, metal, polimeri uzaţi) etc. au uşurat sarcina programelor de 
marcare ecologică, făcând publicul sensibil la produsele ecologice. 

Aceste campanii (subsumate unor tratate şi înţelegeri internaţionale de 
punere sub control a unor fenomene globale de poluare) au prefigurat şi 
primele categorii de substanţe propuse a fi marcate ecologic. 

Este interesant de urmărit şi reacţia producătorului: apelează la pro-
dusele marcate sau pur şi simplu le ignoră? În practica economică pot fi întâl-
nite ambele situaţii. Dar, în mod încurajator sunt multe exemple de produse 
marcate care, treptat, au înlocuit de pe piaţă, produsele nemarcate. Astfel, în 
Germania, au fost înlocuite treptat, produsele care utilizează clorofluoro-
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carbonii, detergenţii nebiodegradabili, vopselele cu solvenţi etc. S-au extins 
utilizarea hârtiei reciclate etc. 

În acelaşi sens, pot fi enumerate şi succesele mărcii de produs în 
favoarea benzinei fără aditivi pe bază de Pb, frigidere ecologice, produsele 
alimentare obţinute cu fertilizanţi organici etc. 

Ca potenţial de a proteja mediul înconjurător, programele naţionale de 
marcare, pot fi considerate instrumente de tip “soft” cu care se poate orienta 
piaţa. Se completează astfel, tipologia instrumentelor economice ca taxe, 
reglementări, subsidii, impozite etc. Ministrul Protecţiei Mediului din Germania, 
Klaus Topfer consideră că “marca de mediu este un instrument al politicii 
ecologice la nivel naţional”. 

Se explică astfel, de ce guvernele sunt puternic implicate în 
organizarea/derularea programelor naţionale de marcare, cel mai adesea, 
Ministerele Protecţiei Mediului, coordonând întregul program. În organizarea 
instituţională a programului de marcare, participarea publicului este necesară. 
În alte ţări, există un juriu care ia principalele decizii ce conturează programul 
de marcare. Juriul este compus din specialişti în domeniul protecţiei mediului, 
grupuri industriale, reprezentanţi ai consumatorilor şi chiar reprezentanţi ai 
unor grupuri de interese diferite, atât din partea producătorilor, cât şi a 
consumatorilor. 

Deoarece marcarea constituie o practică voluntară care afectează o 
proporţie relativ limitată a pieţei şi care nu are trimiteri speciale la zone şi ţări, 
aceasta nu poate fi considerată o barieră în calea comerţului. 

Există compatibilitate deplină între criteriile de marcare ecologică şi 
standardele naţionale de calitate a produselor, cu strategiile naţionale de 
mediu, cu alte reglementări ale protecţiei mediului. Este posibil, totuşi, ca în 
viitor marcarea produselor să fie folosită parţial, ca barieră nontarifară 
comercială. Dacă se îmbunătăţesc performanţele calităţii mediului, industria 
devine mai durabilă, produsele mai puţin periculoase pentru om, atunci marca-
rea produselor va avea efecte pozitive la nivel naţional şi global. 

Marcarea produselor, conform definiţiei, ajută la selectarea numai a 
acelor produse care au un impact mai redus asupra mediului, faţă de alte 
produse. Văzută astfel, este adevărat că marcarea de mediu poate avea 
finalităţi discriminatorii, dar numai astfel pot fi identificate cele mai potrivite 
produse pentru a proteja mediul, dintr-o mulţime de produse similare funcţional 
care se găsesc pe piaţă. 

Marca de mediu se înregistrează ca oricare altă marcă comercială, fiind 
astfel protejată. De obicei, proprietarul acestei mărci este Ministerul Protecţiei 
Mediului. A fost pus la punct şi un sistem de arbitraj la nivel naţional pentru a 
media cazurile de utilizare improprie a mărcii ecologice. 

Acceptul de a da dreptul producătorului să utilizeze marca ecologică 
poate fi condiţionat de permisiunea ca autoritatea guvernamentală, 
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împuterniciţii programului de marcare să inspecteze felul cum este folosită 
marca şi să ceară, în caz de neconformanţă, despăgubiri. 

La nivelul OECD, s-a propus, ca din anul 1992, să existe o armonizare a 
programelor de marcare ecologică, începând cu stabilirea criteriilor de marcare 
şi extinzându-se treptat la ansamblul programului; ţările nordice din Europa 
(The Nordic Council Programmes) şi-au realizat această armonizare. /5/ 

Armonizarea supranaţională ridică însă unele probleme de decizie. De 
pildă, alegerea criteriilor de stabilire a grupelor de produse poate fi obiectul 
deciziei grupului de împuterniciţi ai ţărilor participante, detalierea structurii 
grupei, evaluarea performanţelor produselor supuse cererii de marcare 
rămânând în grija autorităţilor naţionale. 

În Uniunea Europeană, acceptarea unei mărci de produs de către 
reprezentanţii statelor care formează Uniunea, presupune obligaţia pentru 
producătorii ce au apelat la marcare, ca sigla de mediu să fie folosită în 
conformitate cu uzanţele pieţelor din ţările unde se doreşte a se vinde astfel de 
produse. 

Stabilirea unor astfel de criterii similare sau unice pentru un grup de ţări 
nu este simplă: trebuie mai întâi aduse la convergenţă legislaţia naţională de 
protecţie a mediului, de asemenea şi normele de valorificare şi reciclare a unor 
deşeuri, precum şi prevederile standardelor de calitate a factorilor de mediu. 
Aceste dificultăţi au apărut şi în anul 1993 când în cadrul Uniunii Europene s-a 
negociat aprobarea unei mărci generale de mediu pentru Piaţa Unică. /6/ 

În Uniunea Europeană reglementările privind marcarea de mediu (eco-
eticheta) regăsite în J.O. 92/880, L 99/1 din 11.04.1992 şi auditul de mediu în 
J.O. 93/1836, L 168/1 din 29.06.1993, reprezintă un nou tip de reglementări în 
Uniunea Europeană. Ambele sunt instrumente indirecte, solicitând participare 
voluntară, bazându-se pe speranţa că majoritatea consumatorilor preferă 
“produse ecologice” (marcarea de mediu), produse de “firme ecologice” 
(auditul de mediu). 

Cu ajutorul unor strategii ecologice, întreprinderile care obţin asemenea 
etichete aprobate oficial, pot spera să câştige noi segmente de piaţă. Nici unul 
din instrumente nu mai urmează abordarea tradiţională de “comandă şi 
control”, ci creează noi stimulente, ambele riscând să definească standarde 
slabe. 

Elementele esenţiale ale reglementărilor vor fi încredinţate organizaţiilor 
particulare (audit de mediu) sau sunt formulate cu participarea puternică a 
industriilor interesante (marcarea de mediu). 

Unele dintre federaţiile industriale percep aceste instrumente voluntare 
ca o alternativă la abordarea tradiţională a politicilor de mediu şi anume aceea 
a stabilirii standardelor reale. 

Reglementarea marcării de mediu presupune numai câteva criterii 
esenţiale pentru selectarea produselor, dar este slabă în ceea ce priveşte 
cerinţele procedurale. /7/ 
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Cel mai important criteriu este abordarea “întregului ciclu de viaţă”. 
Impactul de mediu al unui produs trebuie să fie evaluat de-a lungul întregului 
ciclu de viaţă al produsului de la extracţia materiei prime, până la etapa când 
produsul devine deşeu, după încheierea ciclului de viaţă economică. În plus, 
reglementarea optează pentru o abordare “multicriteriu”: un produs nu va primi 
o etichetă dacă numai o caracteristică a produsului respectiv este ecologică - ci 
produsul trebuie să fie ecologic în totalitate. 

Cu toate acestea, întregul proces de definire a criteriilor, selectarea 
grupurilor de produse şi acordarea etichetei vor fi sarcina multor experţi şi a 
comitetelor guvernamentale. 

Autoritatea principală este exercitată de aşa-numitele “întâlniri ale 
organismelor competente” la care participă reprezentanţii celor 12 ţări membre 
ale Comisiei şi ai activiştilor ecologişti (din organizaţiile neguvernamentale). 

Această comisie decide, pe de o parte, în privinţa criteriilor ecologice 
pentru selectarea produselor şi pe de altă parte, în privinţa seturilor de produse 
cărora le vor fi acordată marca de mediu. Activiştii de mediu participă la 
discuţiile preliminare, dar sunt excluşi de la procedura de votare. Aceştia au 
doar un statut de consultanţi şi îşi formulează poziţiile în forumul consultativ. 

Există, de asemenea, “grupul de lucru referitor la marca de mediu”, care 
nu este prevăzut în reglementare, dar continuă să existe ca o comisie 
tranzitorie în care sunt cuprinse ţările membre, activiştii de mediu şi comisia. 

Deciziile referitoare la marcarea de mediu sunt luate de către 
reprezentanţii ţărilor membre şi Comisie, cu majoritate simplă, în cadrul 
forumului consultativ, fiind implicaţi reprezentanţi ai industriei, comerţului, 
confederaţiilor sindicale (câte trei reprezentanţi), organizaţiilor pentru protecţia 
mediului şi a consumatorilor (cu câte doi reprezentanţi). 

Experienţa a demonstrat că reprezentanţii industriei au un avantaj 
strategic esenţial datorită resurselor (exemple, mai multe mijloace financiare, 
mai mult personal, bugete pe termen lung) şi conduc la colectarea mai uşoară 
a informaţiilor (exemple, compoziţia materialelor, proceselor de producţie). Cu 
toate că Comunitatea Europeană a asigurat finanţarea reprezentanţilor 
organizaţiilor de protecţie a mediului şi a consumatorilor, acest lucru este total 
insuficient pentru contracararea adecvată a intereselor antreprenoriale. 

Industria poate mobiliza cu uşurinţă expertiza din partea celor care vor 
să vândă produse, în timp ce reprezentanţii intereselor ecologice trebuie să 
dobândească cunoştinţele necesare expertizei, de la un grup de produse la 
altul, fără a avea ajutor financiar suficient. Desigur, acest lucru are efecte 
asupra procesului de formare a opiniilor. 

Compromisurile între diferitele grupuri de interese (industrie, organizaţii 
ecologiste, cele de protecţia consumatorilor şi statele membre) se negociază în 
comisii pe baza unui numitor comun relativ scăzut. Disputele pot apărea în 
special la întâlnirile organismelor componente, între interesele ţărilor cu 
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standarde ecologice scăzute şi ale celor cu standarde ecologice “mai 
progresiste”.  

Nu este lipsit de importanţă pentru nivelul de protecţie dorit, dacă 
reprezentanţii statelor membre provin din departamentele de politică de mediu 
sau de politică economică. 

Literatura oferă un exemplu de compromis: utilizarea turbei este exclusă 
din grupul de “produse pentru îmbunătăţirea calităţii solului” dar, în cazul 
“amestecării cenuşii provenite din instalaţiile industriale şi a apelor uzate cu 
substanţe folosite pentru ameliorarea solului”, turba este acceptată. Aceasta 
înseamnă, de pildă, că anumite grupuri de poluanţi (dioxinele sau tensidele) nu 
sunt înregistrate deloc şi ca urmare, amelioratorii de sol pot fi vânduţi pe piaţă 
cu ecoetichetă, în timp ce conţin dioxină./7/ 

Lucruri la fel de confuze se petrec şi cu materialele izolatoare. Conform 
primei propuneri, materialele fabricate din fibre minerale sintetice sunt pe cale 
să fie admise, deşi acestea au fost clasificate în câteva ţări ca fiind cance-
rigene. În plus, este planificată admiterea hidrocarburilor clorurate şi bromurate 
ca materiale ignifuge pentru o perioadă de tranziţie, ecologiştii considerând 
acest lucru total inadmisibil. Decizii la fel de discutabile sunt luate în domeniul 
vopselelor şi a lacurilor. Limita superioară propusă pentru solvenţii organici din 
vopselele pentru zugrăvit este prea mare, dar în alte ţări (Olanda, Danemarca, 
Germania, Marea Britanie) limitate sunt substanţial mai scăzute. 

Pentru atingerea obiectivelor şi pentru a fi considerată un stimulent 
pentru inovare, marcarea de mediu trebuie să îndeplinească două condiţii 
esenţiale: 

1. Ecoeticheta trebuie să fie pretenţioasă. Numai celor mai bune şi 

inovatoare firme trebuie să li se permită să primească distincţia. Acest lucru 
înseamnă că standardele de mediu trebuie să fie stabilite la nivel înalt şi 
pretenţios. Comisia U.E. a adăugat cerinţa lărgirii cunoştinţelor de mediu ale 
populaţiei printr-o prezenţă cât mai vizibilă a produselor, un anumit procent 
dintre aceste produse obţinând ecoetichete. 

2. Ecoeticheta trebuie să aibă un grad înalt de credibilitate pentru 

consumatori. Numai dacă consumatorii sunt convinşi că un produs cu marcă 
de mediu contribuie la reducerea daunelor aduse mediului, acesta va fi capabil 
să-şi dezvolte propria utilitate pe piaţa liberă. 

Ca atare, participarea suficientă a tuturor grupurilor de interes social 
trebuie plasată mai puternic în prim plan, decât a fost cazul până acum şi în 
special, a acelor grupuri care au un înalt grad de credibilitate în faţa populaţiei. 

Exact acele grupuri care sunt interesate n-au ocazii suficiente de a 
participa la activităţile din jurul simbolului ecologic european, acum ca şi în 
trecut. De aceea, trebuie pusă sub semnul întrebării atât credibilitatea cât şi 
eficacitatea ca stimulent pentru inovare. 
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3.2. Auditul de mediu 

Consiliul de Miniştri a aprobat în 1993 "Ordonanţa privind participarea 
voluntară a întreprinderilor comerciale într-un sistem comun pentru mana-
gementul mediului şi auditul de mediu (reglementarea nr.1886/993 din29 iunie 
1993). Obiectivul reglementării este de a avea un instrument care stabileşte 
stimulente economice pentru protecţia "automotivată" a mediului de către 
întreprinderi prin creşterea competenţei ecologice între acestea şi prin 
creşterea presiunii publicului, pentru a realiza îmbunătăţirea continuă a 
protecţiei mediului în cadrul întreprinderilor. 

Auditul de mediu este definit ca un instrument de bază al manage-
mentului care permite o evaluare sistematică, documentată şi obiectivă asupra 
calităţii managementului, produselor, zonei industriale, deşeurilor, sănătăţii şi 
siguranţei, politicilor industriale în interesul protecţiei mediului. 

Scopul auditului este să înlesnească controlul managerial asupra 
practicilor de protecţie a mediului şi să permită companiei să evalueze 
conformanţa faţă de politicile acesteia şi faţă de prevederile reglementărilor în 
vigoare. 

Conceptul de audit de mediu a apărut la începutul anilor '70, fiind 
cunoscut sub denumiri diverse (ennvironmental reviews, survey assessments, 
quality control etc.), pentru ca, în final, să se impună termenul de audit de 
mediu. In principiu, un audit este opera unui grup (echipe) redus de persoane, 
calificate, independente, realizat prin inspecţie în zona zona industrială şi în 
împrejurimile acesteia, prilej cu care stabileşte nivelul calităţii managementului 
şi performanţele ecologice-economice ale unităţii industriale de referinţă. 

În esenţă, auditul nu ar trebui înţeles numai ca mijloc de a analiza 
conformarea cu legislaţia, dar şi ca mijloc prin care firma îşi îndeplineşte 
propriile obiective strategice. Auditul permite întreprinderii să-şi conştientizeze 
propriul personal, prezentându-i problemele de conformanţă şi identificând 
zonele de risc, să pună în evidenţă punctele tari şi slabe ale managementului 
şi să încurajeze o continuă perfecţionare a activităţii. 

În realitate, auditul de mediu poate fi privit şi ca o iniţiativă din partea 
industriei de a-şi îmbunătăţi performanţele faţă de cerinţele de protecţie a 
mediului. Dacă industria poate proba, spre propria ei satisfacţie, că auditul de 
mediu se desfăşoară periodic, pe bază temeinică, că obiectivele de protecţie a 
mediului sunt realizabile, atunci autorităţile guvernamentale, la rândul lor, 
prezintă un asemenea audit ca o demonstraţie în sprijinul ideii că obiectivele 
(normele), preconizate pentru protecţia mediului sunt, de asemenea, 
realizabile. 

Auditul de mediu vine în sprijinul protecţiei mediului şi realizării com-
patibilităţii acestor reglementări cu cele locale şi naţionale, cu normele şi 
politicile firmei. El permite astfel, diminuarea riscului declanşării unor procese 
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din cauza nerespectării posibile a reglementărilor prin identificarea şi evitarea 
din timp a acestora. 

Auditul de mediu prezintă şi alte avantaje printre care: ocazionează 
comparaţii şi schimb de informaţii între procese şi operaţii tehnologice sau 
conexe; conştientizează salariaţii cu politicile de mediu şi cu responsabilităţi în 
acest domeniu; identifică posibilităţile de reducere a costurilor, inclusiv pe cele 
ce rezultă din minimizarea cantităţii de deşeuri; evaluează programele de 
instruire şi se fac propuneri pentru alte programe; oferă informaţii de bază care 
pot fi utilizate în cazuri de excepţie şi evaluează eficacitatea măsurilor de 
răspuns la aceste cazuri; aduce la zi datele de bază necesare sensibilizării 
managementului intern şi al celor ce iau decizii ce privesc modificarea planului 
sau întocmirea de noi planuri pentru firmă; dă posibilitatea managerilor să 
primeacă credite pentru performanţele bune obţinute în protejarea calităţii 
mediului; ajută la consolidarea relaţiilor cu autorităţile, convingându-le despre 
autenticitatea auditului, elaborat în conformitate cu cele mai potrivite proceduri. 

 
Elemente esenţiale ale auditului de mediu 
Practica de mediu presupune examinarea proceselor şi operaţiilor ce au 

loc pe o platformă industrială şi, dacă este necesar, să se identifice locurile ce 
necesită îmbunătăţiri organizatorice sau tehnologice. Etapele principale în 
elaborarea auditului sunt: colectarea informaţiilor, evaluarea acestora şi 
formularea concluziilor, inclusiv evidenţierea acelor aspecte care trebuie să fie 
reconsiderate în scopul îmbunătăţirii performanţelor lor. 

Pentru ca un audit să fie eficient şi să aducă maximum de beneficii, 
următoarele elemente trebuie luate în considerare: 

a) O conducere competentă: nivelele superioare ale managementului 
unităţii auditate trebuie să sprijine întreg programul de auditare. Se dovedeşte 
aceasta prin interesul personal, prin adaptarea unor standarde înalte de 
performanţă, alocarea de resurse pentru echipa de auditare (personal etc.) şi 
urmărirea concluziilor auditării. 

b) Obiectivitatea echipei de auditare; principalii membri ai echipei de 
auditare trebuie să fie suficienţi de detaşaţi faţă de firmă pentru a asigura 
obiectivitatea studiului. 

c) Competenţa profesională; membrii echipei trebuie să aibă calificarea 
necesară pentru a aborda procedurile, a concluziona şi a impune respect. 
Pregătirea necesară presupune cunoaşterea politicilor generale de protecţie a 
mediului, capacitatea de expertizare şi experienţă în operare şi cunoaşterea 
ansamblului metodologic al auditului. 

d) Metodologia şi abordarea sistemică trebuie să fie clare, înţelese uşor. 
e) Rapoartele scrise vor fi documentate, clare, adresate conducerii 

unităţii. Ele trebuie concentrate pe observarea faptelor, pe firul obiectivelor 
strategice şi tactice ce trebuie urmărite. 
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f) Asigurarea calităţii; este de dorit să existe un mecanism care să 
menţină calitatea sistemului de audit. 

g) Conceperea acţiunilor ulterioare; valorificarea auditului presupune un 
set de acţiuni care să aibă asigurată realizarea lor. 

Auditul de mediu, de sănătate a populaţiei sau a muncitorilor dintr-o 
întreprindere, de siguranţă a instalaţiilor, datează de aprox. 25 ani când, un 
număr relativ mic de firme ce au lucrat independent şi pe seama propriei 
iniţiative, au dezvoltat programe de audit ca instrumente interne de a revizui şi 
evalua preocupările şi problemele de protecţie a mediului la nivelul unităţilor de 
producţie. In aceşti 25 ani, auditul s-a dezvoltat şi perfecţionat încât, astăzi, 
mai multe mii de firme din SUA, Canada şi Europa şi-au stabilit programe 
formale de auditare ce se încadrează managementului firmei cu scopul de a 
asigura operarea instalaţiilor în concordanţă cu standardele guvernamentale şi 
cu practicile industriale cele mai bune (a se vedea, de pildă, The Best Available 
Technology Option, prevăzută în U.S. Clean Act. în SUA /9/). 

Odată cu extinderea auditului au devenit evidente trei tendinţe: 

 Proliferarea reglementărilor guvernamentale în ultimii 20-25 ani ce au 
dus la necesitatea cercetării conformaţiei practicii industriale cu 
reglementările legale; 

 Presiunea publică asupra conducerii întreprinderilor s-a accentuat 
pentru a se încredinţa societatea civilă că întreprinderea nu prezintă 
pericol social (managementul riscului); 

 Vechea doctrină de păstrare a secretului în vederea protejării firmei 
împotriva eventualelor reclamaţii şi pentru a escamota răspunderea 
firmei pentru daune aduse mediului a dat locul, astăzi, unei 
transparenţe ce priveşte responsabilitatea faţă de protecţia mediului, 
sănătăţii oamenilor, conformanţei cu prevederile legale.  

3.3. Standarde şi norme ecologice  

La nivelul Uniunii Europene, în cadrul sistemului general de mana-
gement al mediului există unele treglementări (EEC No.1863/93) care se referă 
la participarea voluntară a firmelor la un număr de 58 de activităţi industriale. 
Există de asemenea, şi unele norme aplicate la nivel naţional cum este cea 
elaborată de British Standard Institution (BS 775o/1994) însuşită ulterior şi de 
alte state membre, precum şi normele ISO 14000 cu caracter internaţional. 

3.3.1. Standardul britanic BS 7750/1994 

Acest standard a fost pregătiti sub asupiciile Comitetului Britanic al 
Politicii şi Standardelor, ca răspuns la îngrijorarea crescândă privind calitatea 
mediului şi protecţia acestuia. /9/. El este un ghid pentru un sistem de 
management de mediu pentru asigurarea şi demonstrarea conformării cu 
politicile şi obiectivele de mediu declarate. 
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Standardul britanic este proiectat să permită oricărei întreprinderi să 
stabilească un sistem eficace de management, ca un suport pentru o 
performanţă de mediu mai bună şi să participe la schemele de audit de mediu. 

De remarcat că BS 7750/1994 a fost elaborat cu intenţia expresă ca 
cerinţele sale să fie compatibile cu acelea din standardul european pentru 
sistemele de management de mediu specificate în Ordonanţa Comunităţii 
Europene privind schema de Eco-Management şi Audit - EMA /10/. El nu 
stabileşte cerinţe absolute pentru performanţe de mediu, peste cele existente 
în legislaţia şi normele în vigoare, ci este un angajament pentru îmbunătăţirea 
continuă a activităţii industriale. 

Se recunoaşte că multe întreprinderi au făcut analize de mediu, au 
organizat audituri pentru a-şi evalua performanţe de mediu. Dar analizele de 
mediu şi auditurile în sine nu pot să dea întreprinderii siguranţa că atinge sau 
va continua să atingă nivelul (limitele) prevederilor actelor legislative sau 
obiectivele politicii de mediu. Pentru a fi eficace, aceste aspecte trebuie 
încadrate unui sistem structurat de management, integrat în managementul 
general al unităţii. 

Standardul britanic are ca elemente necesare: susţinerea schemelor de 
certificare, recurgerea la audit şi analize ale eficienţei sistemului de mana-
gement. Auditurile permit evaluarea eficacităţii sistemului de management de 
mediu precum şi atingerea obiectivelor de mediu. Analizele verifică relevanţa 
continuă a politicii de mediu, aduce la zi evaluarea efectelor de mediu şi, în 
acelaşi timp, verifică eficacitatea auditurilor şi a acţiunilor ce decurg din 
acestea. 

Scopul standardului BS 775o/1994 este specificarea cerinţelor protecţiei 
mdiului, dezvoltarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management 
de mediu ce au ca scop asigurarea conformării de mediu cu politica şi 
obiectivele de mediu declarate. Standardul în sine nu precizează criteriile 
specifice ale performanţei de mediu, dar cere întreprinderilor să formuleze 
politici şi obiective care iau în considerare informaţiile despre efectele 
semnificative de mediu. 

Standardul este aplicabil oricărei întreprinderi care doreşte să se asigure 
de conformare cu politica de mediu declarată şi să demonstreze această 
conformare în exteriorul unităţii. 

3.3.2. Standarde ISO 

Pe plan mondial s-a simţit nevoia existenţei unor norme aplicabile tuturor 
statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului care să ateste 
îndeplinirea obiectivelor de protecţie a mediului. In acest fel au fost concepute 
normele ISO, seria 14.000. 

Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) a fost înfiinţată în 
anul 1947 ca organizaţie guvernamentală, cu scopul de a elabora standarde 
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care să amelioreze comunicarea şi colaborarea internaţională, pentru a facilita 
schimburile mondiale de bunuri şi servicii. 

Rezultatele activităţii ISO se concretizează în standarde la nivel 
internaţional: astfel ISO s-a dovedit a avea autoritatea necesară de a atrage 
100 institute naţionale de standardizare care acoperă 95% din producţia 
industrială mondială, institute cu care s-a federalizat. 

In anul 1993, la Toronto în Canada /10/, a fost format Comitetul Tehnic 
pentru Managementul Inconjurător care a primit codul ISO/TC 207 şi a avut 
sarcina de a face recomandări în domeniul managementului protecţiei 
mediului. Mai mult de 50 ţări au participat la lucrările Comitetului ISO/TC 207. 
Pentru operativitate, Comitetul a fost divizat în şase subcomitete, după cum 
urmează: 

SC1 - Comitetul Tehnic profilat pe sistemele de management pentru 

protecţia mediului (EMS): 
SC2 - Auditul de mediu (EA): 

SC3 - Marcarea de mediu (EL); 

SC4 - Evaluarea performanţeldor de mediu (EPE); 

SC5 - Analiza ciclului de viaţă (LCA); 

SC6 - Termeni şi definiţii. 

Primul subcomitet şi-a propus ca în lucrările ce vor fi elaborate să 
includă elemente de bază din practica managerială, cu alte cuvinte, să se 
bazeze pe planificare, politici de dezvoltare, impunerea controlului efectiv şi 
operaţional, monitorizarea, sinteze-analize şi audit. Toate aceste elemente ale 
managementului trebuie privite într-un proces continuu de îmbunătăţire. 

Al doilea subcomitet (EA) şi-a concentrat lucrările pe elaborare a trei 
documente: 

 principii generale ale auditului de mediu; 

 proceduri pentru auditarea sistemelor de management ale protecţiei 
mediului; 

 criterii pentru calificarea auditorilor. 
Se urmăreau principii ca: stabilirea obiectivelor auditului şi scopul aces-

tora; necesitatea obiectivităţii, independenţei şi competenţei auditorilor; asi-
gurarea calităţii profesionale; necesitatea unor proceduri sistematice; formu-
larea concluziilor în interesul politicii de mediu a întreprinderii. 

Al treilea subcomitet (EL) are pronunţat caracter aplicativ, el se referă la 
produse şi la marcarea de mediu (eco-labelling) ca la o barieră non-tarifară în 
fluxurile de comerţ. Subcomitetul susţine ca certificarea şi verificarea 
programelor de marcare ecologică să se facă de către specialişti sau instituţii 
independent de producători sau de consumatori. 

Există mai multe programe de marcare ecologică în întreaga lume: Blue 
Angel în Germania, Environmental Choice-Canada etc. Fiecare din aceste 
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programe are criterii proprii de certificare şi unificarea acestor criterii a fost 
sarcina subcomitetului. 

Al patrulea subcomitet (EPE) oferă instrumente de evaluare a perfor-
manţelor sistemelor de management ale protecţiei mediului. Sunt necesare 
instrumente pentru a înlesni întreprinderilor să-şi evalueze propriul sistem şi 
să-şi definească cei mai potriviţi indicatori acestui scop. 

Al cincilea subcomitet (LCA) se ocupă de tot cee înseamnă analiza 
ciclului de viaţă a unui produs, analiză bazată pe evaluări ecologice care să 
aibă rol dee instrument managerial intern. 

Concomitent ISO/TC 207 a reuşit ca în anul 1996, să prezinte 
următoarele documente: 

ISO 14.000: Ghidul principiilor managementului protecţiei mediului, 
sisteme şi tehnici de import; 

ISO 14.001: Sisteme de management al protecţiei mediului-specificaţie 
ISO 14.010: Linii directoare pentru auditul de mediu - principii generale 

pentru auditarea protecţiei mediului 
ISO 14.011: Linii directoare pentru auditul de mediu - proceduri de audit, 

partea I-a: auditarea sistemelor de management ale 
protecţiei mediului 

ISO 14.012: Linii directoare pentru auditarea protecţiei mediului; cerinţe 
pentru calitatea auditelor de mediu 

ISO 14.031: Indicatori de performanţă ai protecţiei mediului. 
 
Implicaţiile standardelor ISO 14000 pentru industrie, se recunoaşte 

/11,12/ că prin aplicarea setului de standarde ISO 14000 au loc: 

 îmbunătăţirea eficienţei utilizării resurselor materiale şi energetice, 
minimizarea cantităţii de deşeuri şi reducerea cheltuielilor cu 
depozitarea acestora 

 identificarea răspunderii de mediu şi evitarea publicităţii eronate cu 
influenţă negativă asupra imaginii de firmă; evitarea trimiterii în 
judecată 

 relaţii bune cu clienţii care sunt convinşi de seriozitatea acordată 
performanţelor ecologice ale produselor 

 performanţele ecologice bune ale produselor atrag clienţii potenţiali şi 
pot deschide mai larg piaţa 

 o atitudine responsabilă faţă de protecţia mediului poate îmbunătăţi 
imaginea firmei în faţa publicului, a clienţilor şi a acţionarilor 

 investiţiile pot creşte ca volum când fabricantul poate demonstra 
performanţele ecologice 

 firmele de asigurări sunt foarte sensibile la riscurile de mediu ale 
virtualilor clienţi; este evident că unele întreprinderi care apelează 
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sistemul de management EMS au un risc de mediu diminuat şi pot 
negocia prime de asigurări. 

Sunt şi implicaţiile cu efect negativ ale sistemelor de management 
ecologic, precum: 

 dificultăţi în aplicare în ţările în curs de dezvoltare 

 întreprinderile mici şi mijlocii vor trebui asistate pentru începutul sau 
pe întreg parcursul aplicării 

 produsele ecologice, standardul ISO 14000 ar putea fi considerate ca 
bariere non-tarifare în calea comerţului mondial. 

Se apreciază că întreprinderile ce şi-au organizat un sistem de 
management de protecţie a mediului pot beneficia de avantajele acestei 
iniţiative chiar înainte de a fi certificate pentru EMS. Trebuie pentru aceasta, să 
dovedească organizarea internă a auditului de mediu. 

În accepţiunea ISO/TC 207, avantajele sistemelor de management ale 
protecţiei mediului (EMS) trebuie astfel privite: 

 nevoia de informaţii creşte pentru întreprindere cu efecte benefice 
asupra întregii activităţi de producţie şi în special în favoarea mediului 
şi pieţei 

 EMS fiind un instrument voluntar, unitatea industrială îşi asumă 
responsabilitatea declaraţiei de mediu în urma auditării, ceea ce 
trebuie să însemne şi o nouă atitudine a salariaţilor proprii faţă de 
calitatea factorilor de mediu 

 prezenţa pe piaţă a produselor cu performanţe ecologice îmbunătăţite 
nu poate trece neobservată, această prezenţă trebuie subliniată şi 
valorificată (marketingul este o asemenea cale) 

 armonizarea preocupărilor pentru protecţia mediului, similitudinea 
instrumentelor manageriale folosite, duc la performanţe ecologice 
similare ale produselor, fac posibilă compatibilitatea acestora, oferă 
argumente pentru concurenţă 

 odată acceptat sistemul de management ecologic, întreprinderea este 
obligată la un proces continuu de perfecţionare a activităţii ei cu 
efecte pozitive în competitivitatea produselor, reducerea costurilor de 
fabricaţie. In acest fel, EMS se adaugă instrumentelor cunoscute 
pentru realizarea politicilor, obiectivelor şi sarcinilor întreprinderii, 
susţinând procesele de adaptare, de inovare. 

 în final, nu se poate să nu se observe că EMS ajută la globalizarea 
mecanismelor comerciale/13/; 

Sistemele de management ale protecţiei mediului cunosc şi dificultăţi de 
aplicare ca, de pildă: 

 neconcordanţe între sistemele naţionale de management industrial şi 
cele prevăzute în norma ISO de tipul EMS; se creează impresia 
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renunţării la suveranitatea naţională în domeniul normelor de 
organizare şi de calitate; 

 înţelegerea şi participarea propriilor salariaţi la reuşita EMS sunt 
esenţiale, nu se poate înţelege o modificare managerială de tip EMS 
fără motivarea personalului propriei unităţi /13/; 

 EMS nu este conceput numai în favoarea protecţiei mediului, el 
trebuie să genereze beneficii pentru unitate. Corelaţia dintre cele 
două deziderate duce la necesitatea abordării gradate a EMS; între-
prinderea trebuie să aplice numai acele modificări de management pe 
care este capabilă să le susţină. Un proces în continuă perfecţionare 
poate fi eficient, începând cu raţionalizări, efectuarea auditului, 
contabilizarea cheltuielilor cu protecţia mediului, identificarea măsu-
rilor necesare îmbunătăţirii situaţiei ecologice îi financiare a firmei. 

 

Elemente generale de management preconizate de ISO/TC 207. In 
"introducere" la norma internaţională ISO 14000 se fac următoarele precizări: 

 Normele internaţionale de management de mediu au ca obiect, 
punerea la dispoziţia întreprinderilor a elementelor unui sistem eficace 
de management de mediu care să fie integrat altor exigenţe de 
management şi astfel, firmele industriale să-şi realizeze concomitent 
obiectivele ambientale îi financiare. 

 ISO 14000 este astfel redactat încât să se poată aplica oricăror tipuri 
de întreprinderi, indiferent de mărimea lor îi să se poată uşor adapta 
la situaţii geografice, culturale îi sociale diferite. 

 Managementul de mediu încearcă să găsească răspuns la toate 
tipurile de întrebări, mai ales, la cele ce au implicaţii de ordin strategic 
îi concurenţial. 

 Norma nu stabileşte exigenţe absolute pentru performanţele mediului 
diferite de politica de mediu conformă unei anumite legislaţii. Numai 
aplicarea ISO 14000 în practică nu va duce de la sine la rezultate 
optime de mediu. Pentru a atinge obiectivele de calitate a mediului 
este recomandat ca sistemul de management de mediu să încurajeze 
întreprinderile să ia în consideraţie implementarea celei mai bune 
tehnologii disponibile când aceasta este adecvată îi economic viabilă. 

 Anumite principii de management prevăzute în ISO 14000 sunt 
similare cu cele ale sistemului de calitate ISO 9000. Este posibil ca 
unităţile industriale să folosească ca bază de pornire sistemul de 
management al calităţii. Trebuie ţinut seama însă, că ISO 9000 se 
ocupă de nevoile clienţilor, în timp ce sistemul de management al 
mediului răspunde nevoilor din ce în ce mai exigente ale societăţii în 
materie de protecţie a mediului, deci un segment mult mai larg decât 
cel al clienţilor. 
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 ISO 14000 nu include obiective ce privesc protecţia îi securitatea 
muncii, dar acestea pot fi integrate sistemelor de management 
ecologic. 

In ce priveşte domeniul de aplicare al normei ISO 14000 acesta nu 
prevede cerinţe esenţiale cu privire la sistemele de management de mediu ci 
cere întreprinderii să formuleze o politică şi obiective în funcţie de informaţiile 
referitoare la impactul asupra mediului. Este evident că norma se aplică acelor 
aspecte de mediu pe care unitatea le poate controla îi asupra cărora are 
dreptul de a le influenţa./14,15/ 

ISO 14000 se aplică oricărei întreprinderi care doreşte să: 

 realizeze un sistem permanent de management al protecţiei mediului; 

 să se asigure de conformitatea ei cu politica sa de mediu; 

 demonstreze realizarea conformării; 

 încerce certificarea sistemului său de management de către 
organismele externe. 

3.4. Alte înţelegeri voluntare 

Marcarea de mediu, aplicarea diferitelor forme de management ecologic 
sunt acţiuni voluntare: le aplică acele firme care vor să-şi impună pe piaţă 
produse cu performanţe ecologice împotriva celor existente. Sunt instrumente 
ale strategiilor de firmă şi produs pentru supravieţuirea, pătrunderea şi 
consolidarea poziţiei pe piaţa produselor. 

Alte forme de înţelegeri voluntare se referă la parteneriat între 
producătorii, distribuitorii unor produse care trebuie promovate pe piaţă sau 
scoase din circuitul productiv şi comercial. 

De pildă, prin Convenţia de la Viena (22 martie1985) şi Protocolul de la 
Montreal, din 16 sept.1987, s-au preconizat termene de reducere a 
substanţelor ce afectează stratul de ozon, astfel că în perioada 2000-2005, să 
se renunţe la utilizarea clorofluorocarbonilor, tetraclorurii de carbon şi 
tricloretanului. 

Uniunea Europeană a reacţionat la prevederile Protocolului de la 
Montreal şi conform Directivei 594/1991 a stabilit termene mai reduse de 
renunţare la CFC decât cele prevăzute în Protocol. La o asemenea decizie 
contribuie formarea unor colective (voluntare) de producători de CFC, 
fabricanţi de frigidere, comercianţi, cercetători în domeniul substanţelor 
alternative gestionării deşeurilor de CFC etc. 

Înţelegerile ce se încheie între aceste grupuri voluntare sunt derivate al 
înţelegerilor internaţionale, normelor naţionale şi motivate de dorinţa de a se 
obţine atuuri de firmă şi naţionale pe piaţa noilor produse. 

Guvernele facilitează înţelegerile voluntare care vin în interesul protecţiei 
mediului şi competitivităţii produselor pe pieţe noi, dinamice. 
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Practica înţelegerilor voluntare a depăşit graniţele Uniunii Europene 
(Germania, Olanda) rezultate foarte bune fiind cunoscute şi în afara UE (Mexic, 
de pildă). 

Rezultate bune sunt cunoscute urmare a acestor instrumente cu rol de 
protecţie a mediului; ele au permis perfecţionarea tehnologiilor, ameliorarea 
proprietăţilor produselor poluante, înlocuirea unor componenţi toxici, stabilirea 
de prevederi noi în gestiunea modernă a ambalajelor. 



4. OPORTUNITĂŢI PENTRU  
MARKETINGUL ECOLOGIC ÎN ROMÂNIA 

 
Unul din obiectivele-cheie ale Programului de reformă al guvernului este 

integrarea României în economia europeană. În lumina acestui obiectiv, la 2 
februarie 1993, la Bruxelles a fost semnat Acordul European de Asociere a 
României la Comunitatea Europeană. Partea sa comercială a intrat în vigoare 
la 1 mai 1993, sub forma unui Acord Interimar, bazat pe concesii tarifare 
reciproce. La sfârşitul lunii iunie 1994, procesul de ratificare a acestui acord s-a 
realizat la nivelul Parlamentului European şi a opt parlamente din ţările 
membre ale Uniunii Europene (UE). 

Acordul privind asocierea României la Uniunea Europeană se referă la 
prevederile de liberă circulaţie a mărfurilor, cooperarea economică şi 
financiară, plăţi, concurenţă etc. Acordul oferă un cadru favorabil de comerţ 
internaţional pentru producătorii şi exportatorii români, dar, în acelaşi timp, ar 
putea apărea şi efecte nedorite asupra economiei româneşti din cauza 
structurii industriale neadaptate la cerinţele pieţei UE, slabelor performanţe ale 
multor întreprinderi, distorsiunilor mari din sistemul de preţuri, precum şi 
stabilităţii fragile a pieţei schimburilor externe. /16/ 

La performanţele nivelului tehnico-calitativ al produselor româneşti ce se 
întâlnesc în spaţiul economic concurenţial al UE cu produsele asemănătoare 
străine, trebuie adăugate şi performanţele ecologice. Reducerea nivelului de 
zgomot al mijloacelor de transport, concentraţia substanţelor toxice din gazele 
de eşapament ale autovehiculelor, marca de produs ecologic aplicată pe 
produsele alimentare, excluderea freonilor din industria aparatelor frigotehnice, 
a preparatelor cosmetice, renunţarea la utilizarea benzinei cu aditivi pe bază 
de plumb etc., sunt numai câteva efecte, dintre cele mai cunoscute, ale 
preocupărilor de protecţie ecologică a produselor, a mediului. 

4.1. Industria românească şi cerinţele de mediu tipice 
reglementărilor din Uniunea Europeană 

Cea mai mare parte a relaţiilor comerciale externe ale României este 
orientată către Europa şi în primul rând către UE. Este totuşi evident că 
România se confruntă cu dificultăţi, unele din acestea previzibile. De exemplu, 
prin asocierea României la UE apare problema integrării între ţari cu nivel de 
dezvoltare sensibil diferit, problemă ale cărei soluţii trebuie căutate în structura 
industriei româneşti, în cadrul legislativ existent şi necesar, în consecinţele 
anumitor bariere nontarifare ale pieţei UE precum: calitatea, standardele 
tehnice, reglementările privind impactul produselor şi al tehnologiilor asupra 
sănătăţii oamenilor. 
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Normalizarea schimburilor comerciale, integrarea României în piaţa UE, 
valorificarea oportunităţilor asocierii României la UE etc., sunt activităţi 
complexe, care nu se pot reduce numai la îmbunătăţirea competitivităţii prin 
reducerea costurilor unitare, promovarea rapidă a schimbărilor tehnologice şi o 
mai eficientă alocare şi utilizare a resurselor sale disponibile, ci trebuie luate în 
seamă şi identificarea acelor ramuri care au cea mai mare contribuţie la 
crearea venitului naţional evaluat în preţurile competitive, în comparaţie cu 
inputurile de resurse interne, precum capitalul şi munca. 

In lucrare s-a încercat prezentarea barierelor ecologice puse în faţa 
produselor industriale româneşti la intrarea acestora pe piaţa Europei Occiden-
tale. Se fac referiri la performanţele ecologice ale produselor (ambalajelor), 
serviciilor ecologice post-utilizare a produselor, formarea şi extinderea pieţei 
ecoproduselor, a ecotehnologiilor. /7/ 

 
A. Performanţele ecologice

*
 ale produselor 

In ultimii 20 de ani, principalele performanţe de calitate a produselor şi 
tehnologiilor supuse proceselor intense de îmbunătăţire în lumina protecţiei 
mediului, în ţările dezvoltate, s-au referit, în special la: 

- Reducerea zgomotului la funcţionarea utilajelor (în instalaţii) şi a 
produselor la consumator. Decretele CEE din 20 sept.1988 şi 21 aprilie 1989 
normează acest parametru la 85 dB de 8 ore la utilajele industriale. Luarea în 
considerare în momentul proiectării a măsurilor de atenuare a zgomotului 
presupune cheltuieli suplimentare de 10-20%; dacă aceste măsuri nu se iau, 
ulterior costul lor poate ajunge la 50-100%. 

Cercetări intense împotriva zgomotului industrial se desfăşoară în toate 
ţările dezvoltate fiind vizate, mai ales, maşinile frigotehnice, autovechiculele, 
trenurile, avioanele, elicopterele. Dacă ne referim numai la Franţa, de exemplu, 
asemenea cercetări se desfăşoară în cadrul mai multor centre de cercetare 

precum Laboratoire de mécanique et d'acoustique - Marsilia, Centre de Mars 

(14000 salariaţi, 700 milioane FF buget), la d"EdF etc./18/. 
In Suedia, sunt stabilite prin legislaţia naţională nivele maxime de 

zgomot şi se lasă la latitudinea autorităţilor regionale decizia de a stabili limite 
minime. In Germania, Instrucţiunile Tehnice de Control ale Zgomotului (TA 
Larm) constituie sistemul naţional de reglementare a funcţionării utilajelor, 
bunurilor de consum, traficului rutier şi aerian, de fonoizolare a clădirilor./19/ 

In cursul unui an, piaţa europeană primeşte aproximativ 500.000 
autovehicule utilitare, dintre care, peste jumătate de 5,5 tone. Pretenţiile 
tehnice actuale faţă de camioanele grele constau în: tonaj util specific ridicat, 
putere specifică ridicată a motorului, uşurinţă în modul de folosire, siguranţă 
majorată, poluare limitată a mediului exterior. 

                                                           
*
 Exprimarea corectă ar fi performanţele produselor cu impact minim cu mediul 
înconjurător 
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Noţiunea de "camion silenţios" este reglementată prin ISO-362, normă 
respectată în Europa Occidentală. Conform acestei reglementări camioanele 
sunt clasificate după puterea dezvoltată de motor: sub 150 kW şi peste 
această valoare. Pentru accelerări, plecări de pe loc, frânări cu motorul, limita 
superioară a nivelului de zgomot în cazul camioanelor din prima categorie este 
de 78 dB, iar pentru cea de-a doua categorie, de 80 dB. 

pentru camioanele existente sub 150 kW de la 1 octombrie 1989, nivelul 
de zgomot se admite până la valoarea de 83 dB iar pentru cele peste 150 k W 
până la 84 dB. Pentru ultimul deceniu se propune să se reducă nivelul de 
zgomot cu încă 8 dB, ceea ce înseamnă, de fapt, reducerea de 16 ori a puterii 
sonore emise de motor. 

Exemple de adaptare a fabricaţiei de autovehicule la normele Europei 
Occidentale de nivel de zgomot pot fi găsite la următoarele firme: 

 DAF - Olanda; prin capsularea motorului s-a reuşit reducerea nivelului 
de zgomot pentru camioanele din seria 225-280 kW până la 79 dB; 

 MAN - Germania; asigură reducerea limitei de zgomot de la 1 
oct.1990 pentru camioanele până la 150 kW sub 83 dB, iar pentru 
cele peste 150 kW, până la 84 dB; 

 CUMMINS - camion cu putere de 243 CP, la o viteză de croazieră de 
96 km/oră, nivelul de zgomot înregistrat în interiorul cabinei nu 
depăşeşte 70 dB. 

In Ordonanţa pentru zborurile subsonice ce a intrat în vigoare cu 1 
ian.1987, se prevede că nu se acordă licenţă de zbor pe teritoriul Germaniei 
avioanelor ce nu posedă certificat de zgomot în conformitate cu normele 
comunitare. Avioanele cu nivel de zgomot sub cel normat primesc reduceri de 
taxe la folosirea aeroporturilor şi autorizaţii de a zbura noaptea. 

La nivelul UE până în anul 2000, nici o persoană nu trebuie expusă la un 
nivel de zgomot care să-i afecteze sănătatea sau confortul său, astfel, în timpul 
nopţii să nu depăşească nivelul de 65 dB. 

Pentru industria de utilaje şi bunuri de consum din România (unde se 
proiectează nivele de zgomot de până la 90 dB) se impune revizuirea 
normativelor de proiectare, a standardelor de nivel de zgomot, a materialelor 
corespunzătoare asigurării acestor performanţe la nivel european. 

Imbunătăţirea performandţelor acustice ale produselor industriei 
româneşti este esenţială nu numai pentru competitivitatea acestor produse pe 
pieţele Europei, dar şi pentru îmbunătăţirea ambientalului în România, nivelul 
de zgomot al traficului auto în marile oraşe fiind în jurul a 75 dB faţă de media 
de 55 dB în marile oraşe din Europa Occidentală. 

- Reducerea emisiilor nocive ale autovehiculelor. In timpul combustiei 
benzinei sau motorinei rezultă cca 300 subproduse, dintre care multe au 
acţiune toxică asupra oamenilor şi a naturii în general. Subproduse precum 
plumbul, NOx, CO, CO2, SO2, hidrocarburi nearse, funingine etc., sunt 
duşmanii principali pentru populaţia din oraşe, împotriva pădurilor, ai stratului 
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de ozon, contribuind şi la formarea efectului de seră, la corodarea infrastructurii 
industriale şi urbane etc. 

De pildă, cercetătorii de la Universitatea din California estimează că 
utilizarea benzinei şi a motorinei din SUA cauzează moartea a 30.000 oameni 
anual. American Lug Association arată că poluarea aerului datorată motoarelor 
de autovehicule şi centralelor energetice costă SUA cca. 40 miliarde dolari 
anual sub formă de îngrijire medicală şi pierdere de producţie. 

Sunt justificate astfel preocupările de a reglementa în sens restrictiv, 
concentraţia substanţelor nocive din gazele de eşapare. De exemplu, în tabelul 
1 sunt prezentate câteva reglementări în SUA şi Europa, evidenţiindu-se 
standardele mai severe din SUA (conţinute în Clean Air-Act - 1990), decât cele 
ale Uniunii Europene, dar convergenţa lor în perspectivă este iminentă. De 
adăugat că la autoturismele din România ca şi la vehiculele grele, de altfel, 
emisia substanţelor nocive din gazele de combustie nu este normată. 

 
Tabelul 1 - Norme de emisii poluante la autoturisme, în unele ţări 

Poluantul UM 
SUA, Elveţia, Austria, 
Norvegia, Finlanda, 
Suedia (USA-1997) 

SUA 
1994-1996 
(Clean-Air-
Act1990) 

Uniunea 
Europeană 
1 iulie 1992 

Monoxid de carbon 
(CO) 

g/km 2,1 2,1 3,16 

Hidrocarburi nearse g/km 0,25 0,16  

Oxizi de azot (NOx) g/km 0,62 0,25  

Particule de funingine g/km 0,125 0,05 0,18 

Sursa: Acidification and Air Polluation, Ed.Swedish Environment Protection Agency, Solna, 
Suedia, 1993, p.69 

 

Sensibilizaţi de efectele dezastruoase ale plumbului (afectarea siste-
mului nervos, diminuarea eficienţei procesului de învăţare, efecte negative 
asupra sistemului de reproducere, a sistemului de formare a sângelui, 
complicaţii la naştere), decidenţii la nivel naţional au interzis sau au redus 
prezenţa plumbului în benzină, tendinţa mondială fiind de excludere a acestui 
element din compoziţia combustibililor auto. 

Protagoniste în procesul de îndepărtare a plumbului din benzină au fost 
ţări precum SUA, Japonia, urmate de Australia, Brazilia, Canada, ţările din 
Europa Occidentală. Incepând cu anul 1989, toate autoturismele nou fabricate 
sunt capabile să funcţioneze cu benzină fără plumb. In UE se urmăreşte ca în 
jurul anului 2000, toate autovehiculele în funcţiune să nu mai consume benzină 
cu aditivi pe bază de plumb, interdicţie la care unele ţări (precum Germania), 
au devansat termenul la nivelul anului 1988. 

Rămânând la exemplul Germaniei, 94% din totalul noilor autovehicule îl 
reprezintă vechiculele dotate cu convertor catalitic cu 3 căi care reduce 
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concentraţia de CO, NOx şi hidrocarburi din gazele de eşapare. Primele 
convertoare catalitice cu două căi au fost introduse în practica industrială în 
anul 1975. De adăugat că preţul unui convertor catalitic este de 500-1000$ în 
SUA şi de 3500 FF în Franţa. 

Autovehiculele alimentate cu motorină (Diesel) trebuie să respecte 
prevederile din Directiva CEE/1988 care stabileşte o limită de 1,1 grame per 
test, faţă de 1,4 grame per test la linia de asamblare pentru autoturismele auto-
disel, începând cu octombrie 1989 pentru motoarele noi introduse pe piaţă. 

Prevederi şi mai restrictive sunt înregistrate în Germania, începând cu 
anul 1991. Autovehiculele comerciale sunt obligate ca, începând cu anul 1987, 
să aibă motoare care să asigure o reducere a emisiilor cu 20% la hidrocarburi 
şi cu 20% la CO şi NOx. 

O prevedere importantă (norma ASU) se referă la faptul că în tot timpul 
vieţii comerciale a autovehiculelor, concentraţia noxelor în gazele de eşapare 
trebuie să fie constantă. Testul ASU verifică anual această prevedere care va fi 
pusă în funcţie din anul 1995, ceea ce presupune o bună întreţinere a 
autovehiculelor şi scoaterea din circulaţie a celor uzate. 

Fabricarea benzinei fără aditivi pe bază de plumb, priveşte nu numai 
exportul de benzină al industriei de rafinare a ţiţeiului din România, dar şi 
disponibilitatea acestui combustibil pentru piaţa internă. 

Eforturile financiare corespunzătoare obţinerii benzinei fără plumb sunt 
importante, dar dimensiunile pieţei justifică aceste eforturi. Dinamica pieţei 
benzinei fără plumb poate fi sesizată şi după programul de dezvoltare al Firmei 
Johnson Mattey din Anglia., care, în anul 1990, a produs 1 milion bucăţi 
convertoare, 6 milioane de bucăţi în 1995 şi intenţionează să ajungă la 10 
milioane bucăţi în anul 2000. 

Benzina din România conţine 0,4-0,6 Pb/1, fiind comparabilă cu calitatea 
benzinei din CE din anul 1986 sau din SUA, din anul 1973. Promovarea pe 
piaţă a benzinei fără Pb presupune disponibilitatea unor substituenţi organici ai 
Pb de tipul MTBE, TBA, MTA, metanol, etanol etc., oportunitatea pentru 
adaptarea industriei petrochimice din România la noile cerinţe ale pieţei. 

Evaluări făcute de ICRISI în anul 1991/1992 se refereau la o cantitate de 
400 mii tone MTBE necesară a fi produsă (sau procurată din import) în fiecare 
an în ţara noastră pentru a se asigura trecerea la benzina fără plumb a 
transportului auto intern./20/ 

Dar, legat de transportul auto, nu numai benzina rămâne, în perspectivă, 
singurul combustibil: programe naţionale se referă şi la promovarea altor surse 
precum metanolul, hidrogenul, gazele naturale lichefiate sau comprimate, 
energia electrică. Literatura de specialitate detaliază aceste programe şi 
realizări, ele prefigurând transportul mileniului trei. De exemplu, în anul 1990, 
în Europa Occidentală erau în funcţiune 7 milioane automobile electrice, ele 
fiind perfect compatibile cu mediul înconjurător. In Japonia circulă 1350 mii 
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autovehicule, alimentate cu alţi carburanţi în afară de benzină, numărul 
acestora va ajunge la 2 milioane în anul 2000. 

Automobilele alimentate cu gaze lichefiate sunt bine reprezentate în 
Belgia, Olanda, Italia: reţele naţionale pentru susţinerea acestui tip de transport 
mai puţin poluant sunt în organizare în Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia. In 
Franţa, funcţionează 35.000 de autovehicule cu acest combustibil, iar în Italia 
sunt înregistrate 235.000 de autovehicule alimentate cu gaz natural comprimat. 

- Alternative la produsele poluante. Schimbarea combustibililor repre-
zintă o alternativă care nu duce însă la modificări esenţiale în funcţionarea 
produsului. Promovarea bicicletelor însă, în locul deplasărilor auto pe distanţe 
mici este o alternativă de mare anvergură pentru modelele de transport ale 
populaţiei, pentru reducerea impactului cu mediul înconjurător şi pentru 
reprofilarea industriei constructoare de maşini./21/ 

In luna iunie 1994 a fost inaugurată autostrada pentru biciclişti Zürich-

Viena; până la finele anului 1994 aceasta s-a continuat până la Budapesta. 
Bulgaria şi-a manifestat dorinţa de a avea acces la o asemenea autostradă. 

Există un potenţial imens al constructorilor de maşini pentru acest mijloc 
de transport nepoluant şi foarte ieftin promovat intens de ONU, Banca 
Mondială, CEE, ţările din Europa Centrală şi din Asia. 

Industria automobilelor s-a adaptat rapid la tendinţele de creştere a 
cererii de biciclete. De exemplu, Peugeot a comercializat în anul 1991 125 mii 
de biciclete în 3 tipuri de bază, la preţuri de 2000-14000 FF/bucată. Firma MKB 
din Franţa a vândut 110 mii bucăţi biciclete într-un număr de 230 modele. In 
prezent, se consideră a avea cel mai mare succes bicicleta tip "toate dru-
murile" sau "free byke", care se caracterizează prin mare rezistenţă mecanică 
în timpul funcţionării pe drumuri diferite ca grad de dificultate. Societatea Green 
Tyre a pus la punct un nou tip de cauciuc care nu crapă şi este integral 
reciclabil după uzură. Se fac cercetări în domeniul construcţiei de biciclete, a 
fost proiectată bicicleta ideală a viitorului, aceasta cântărind 11 kg şi ar putea 
avea un preţ de 28.800 FF. /21/  

S-a insistat asupra bicicletei pentru a se pune în evidenţă lipsa de reacţie 
a industriei româneşti la tendinţele pieţei mondiale, în timp ce producţia de 
biciclete cunoaşte la nivel mondial cifre semnificative, în România se reduce de 
5 ori. In anul 1980 se produceau în lume 60 milioane de biciclete, iar în 1990 
aproximativ 100 milioane. 

- Proprietăţi intrinseci ale produselor. Se are în vedere proprietatea 
unui produs de a fi compatibil cu mediul înconjurător. Multe din produsele din 
comerţ sunt periculoase pentru om şi mediul înconjurător prin conţinutul de 
substanţe nocive conţinute în structura lor sau prin proprietăţile lor intrinseci. 
Se face referinţă la detergenţii nebiodegradabili, cu conţinut de fosfor, la 
pesticidele din generaţiile I şi II, la solvenţii pe bază de hidrocarburi aromatice, 
la ambalajele nebiodegradabile, la fluoroclorocarboni etc. 
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Multe dintre aceste produse fac parte din modelele actuale de consum şi 
nu pot fi scoase din uz, dar societatea poate fi avertizată, iar industria stimulată 
să găsească alternative la produsele cu potenţial poluant. A fost astfel definit 
programul de înregistrare a produselor cunoscut sub denumirea de marcare 
ecologică (eco-marcare). 

Instituţii guvernamentale primesc spre înregistrare produse cu impact 
asupra mediului pe care, după testare, le autorizează a fi comercializate sub 
sigla ecologică. 

Standardele de calitate ale produselor româneşti nu mai sunt suficiente 
să asigure pătrunderea sau menţinerea produselor proprii pe piaţa externă. 
Înregistrarea produselor după criteriul ecologic adaugă un parametru nou 
procesului comercial concurenţial pe care standardele de calitate încă nu-l 
prevăd. 

Elaborarea unui plan de înregistrare a produselor româneşti după 
modelul ţărilor mai apropiate (fosta Iugoslavie) sau mai îndepărtate, se impune 
cu acuitate pentru România. Un asemenea sistem ar permite nu numai 
alinierea la practica ţărilor dezvoltate, dar şi selectarea produselor indigene 
care satisfac criteriul protecţiei mediului şi pot fi promovate la export. 

Ar apărea astfel unele oportunităţi de sprijinire a producţiei proprii, de 
restructurare a profilului de fabricaţie după impactul acesteia cu mediul 
ambiant şi după cerinţele pieţei externe. 

Pe de altă parte, şi piaţa internă, la sfârşit de secol 20, poate merită să-şi 
selecteze produsele după gradul de periculozitate pentru om şi mediu. 

De adăugat că, în cea mai mare parte, sistemul de înregistrare - 
"marcare a produselor" se autofinanţează, iar iniţiativa organizării ar trebui să 
aparţină Departamentului protecţiei mediului.  

Dacă ecomarcarea este voluntară, oferind avantaje pe piaţă celor ce 
poartă sigla de produs ecologic, standardizarea produselor după performanţele 
calitative ale acestora este obligatorie. In acest sens, sunt două practici In 
Europa Occidentală: 

 standarde naţionale sau internaţionale. De pildă, reglementarea ISO 
9000 asigură un nivel înalt al calităţii şi managementului calităţii 
(Programul nuclear pentru Cernavodă a introdus sistemul ISO 9000 în 
practica industriei constructoare de maşini din România); 

 reglementări privitoare la acceptarea pe piaţă a produselor chimice 
(Directiva 76/769/CEE). Din analiza detaliată a acestei reglementări 
rezultă că România nu poate exporta pe piaţa UE produse precum: 
oxizi de crom, benzen, clorură de vinil, butadienă, hidrocarburi C26-55, 

acrilonitril, sulfat de dimetil, hidrazină, propilenoxid, oxid de etilenă, 
săruri cu plumb, alchilglicoli etc. 
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B. Servicii ecologice post-vânzare 
După încheierea ciclului de viaţă a produselor, practica actuală prevede 

următoarele alternative de reconsiderare a acestor deşeuri: 

 valorificarea prin reciclare, după colectarea produselor uzate; 

 tratarea pentru neutralizare (incinerarea, de exemplu); 

 depozitarea pe sol a produselor biodegradable şi nebiodegradabile; 

 depozitarea controlată a produselor periculoase. 
Eforturile prioritare ale ţărilor dezvoltate economic sunt dirijate spre 

recuperarea şi valorificarea prin reciclare a produselor uzate. Pentru aceasta s-
au impus unele practici ce interesează şi exportul de produse româneşti şi 
anume: 

 marcarea reperelor realizate din polimeri care se regăsesc în compu-
nerea produselor complexe precum maşini, aparatură electronică etc. 
Firma SCANIA studiază posibilitatea ca odată cu livrarea autovehi-
culelor să ofere şi o dischetă cu înregistrarea calităţii tuturor reperelor, 
în vederea identificării pentru recuperare, după uzarea maşinii; 

 marcarea polimerilor utilizaţi la fabricarea ambalajelor; 

 promovarea ambalajelor (şi polimerilor) biodegradabili. 
În afara acestor practici, mai vechi sau mai noi, apar şi se impun practici 

de tipul: 

 returnarea la fabricant a produselor uzate după ce acestea şi-au 
încheiat ciclul de viaţă economică, iar fabricantul asigură valorificarea 
deşeurilor. Sunt avute în vedere următoarele forme de valorificare: 

 valorificări integrale: firma VOLVO acceptă returnarea autovehiculelor 
uzate pe care le valorifică după dezmembrare; 

 în Franţa se valorifică reperele din autovehicule pe categorii de 
materiale: metale, polimeri, sticlă. Există soluţii tehnice pentru a 
recicla şi părţile componente ale bunurilor de folosinţă îndelungată; 

 lubrifianţii uzaţi se înapoiază producătorilor, iar aceştia îi valorifică fie 
prin recondiţionare, fie prin includere în ţiţeiul folosit ca materie primă 
în rafinărie. 

În Franţa există o reţea de 2000 de centre de colectare a uleiurilor uzate 
/16/, care ajută la colectarea a 290 mii tone/an; în SUA, cererea anuală de 
lubrifianţi creşte cu un ritm mediu anual de 1%; reciclarea uleiurilor uzate are 
un ritm mai mare de 2,4% asigurat prin recuperarea şi recondiţionarea inclusiv 
în instalaţii mobile; 

 returnarea la fabricant a echipamentelor electrice şi electronice, Franţa 
pregătindu-se deja pentru reciclarea polimerilor, metalelor nobile, plumbului din 
asemenea echipamente; 

- recuperarea materialelor nocive din structura bunurilor de consum 
uzate. De pildă, din frigiderele ce funcţionează cu freon şi îşi încheie ciclul de 
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viaţă, trebuie recuperat freonul pentru ca acesta să nu se răspândească în 
atmosferă. 

Pentru România, care are o piaţă relativ restrânsă, organizarea colectării 
şi valorificării prin reciclare a produselor uzate, autovehiculelor, aparatelor 
electrocasnice etc. s-ar putea face, în ipoteza că managerii fabricilor 
producătoare ar înţelege acest lucru, deoarece tipologia produselor este relativ 
redusă. Există spaţii industriale disponibile, forţă de muncă (12% rată de 
şomaj), facilităţi de prelucrare a polimerilor, a metalelor feroase şi neferoase, a 
sticlei. Reţeaua anterioară a REMAT-urilor relativ bine organizată, ar putea fi 
reactivată şi astfel aduse în circuitul economic cantităţi mari de metale, 
polimeri, uleiuri lubrifiante etc. 

Marcarea reperelor din polimeri nu presupune decât eforturi organi-
zatorice şi dorinţa unităţilor industriale de a se alinia la practicile din ţările 
dezvoltate şi îndeosebi a celor din Europa Occidentală. 

Dezmembrarea produselor industriale uzate şi valorificarea reperelor la 
producătorul iniţial se poate face şi în unităţi de mici sau medii dimensiuni 
subordonate, sau în colaborare cu marea întreprindere, ceea ce s-ar constitui 
ca sursă de amplificare a activităţii economice zonale şi cale de diminuare a 
numărului de şomeri. S-ar crea în acest fel şi premisele pentru pătrunderea 
produselor româneşti, în perspectivă, pe pieţele occidentale. 

Insistând asupra recuperării - valorificării produselor uzate din economia 
României, nu se poate să nu se observe că această activitate a atins niveluri 
minime, uneori nesemnificative, neglijându-se o serioasă sursă de materii 
prime, de beneficii pentru economie în general şi pentru industrie în special. 
Produse uzate, precum buteliile de plastic, ambalajele de sticlă, deşeurile de 
fier, acumulatorii, uleiurile lubrifiante, anvelopele auto, metalele neferoase, 
foliile polimerice, ambalajele metalice, hârtie, deşeurile de sticlă etc., nu se 
recuperează, sau se recuperează în cantităţi mici, practică fără precedent într-
o ţară europeană. 

Lipsa de preocupare a prelucrătorilor finali, a instituţiilor guvernamentale 
pentru recuperarea deşeurilor a făcut ca şi interesul întreprinzătorilor privaţi să 
nu se manifeste în acest domeniu, iar importul de deşeuri a făcut ca situaţia să 
devină paradoxală. Pentru anul 1995 s-a preconizat un import de deşeuri de 
hârtie de 60-80 mii tone. 

4.2. Agenda 2000: puncte de vedere ale Comisiei U.E.  
În legătură cu solicitarea României de aderare la Uniunea 
Europeană; incidenţă cu promovarea produselor ecologice 

România şi-a prezentat cererea de aderare la Uniunea Europeană la 22 
iunie 1995, drept care Consiliul de Miniştrii a hotărât la 17 iulie 1995 să treacă 
la aplicarea procedurii prevăzute în articolul 0 al Tratatului Uniunii, care 
prevede consultarea Comisiei Europene./22/ 
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Consiliul European, întocmit la Copenhaga în iunie 1993, a concluzionat 
că: “ţările asociate din Europa Centrală şi de Est care doresc pot deveni 
membre ale U.E.. Aderarea fiecărei ţări va avea loc de îndată ce aceasta va fi 
capabilă să-şi asume obligaţiile ce-i revin prin satisfacerea condiţiilor 
economice şi politice pe care le implică aderarea. 

Calitatea implică, printre altele, şi: 

 existenţa unei economii de piaţă funcţionale, cu capacitatea de a face 
faţă la presiunile concurenţiale şi la forţele de piaţă din cadrul Uniunii; 

 capacitatea de a-şi asuma obligaţiile ce rezultă în urma aderării; 

 ţara să aibă instituţii stabile care să garanteze primatul legii etc. 
Din analiza amănunţită efectuată de Comisia U.E. în Agenda 2000 se 

reţin următoarele: 
 
Situaţia economică 

 Libera circulaţie a mărfurilor. Agenda 2000 prevede “că vor trebui 
depuse eforturi considerabile pentru ca situaţia să evolueze până la 
un studiu în măsură să garanteze concluzia că România este 
capabilă să aplice complet şi eficient acquis-ul comunitar”. 

 Libera circulaţie a capitalurilor. Trebuie remediate eforturile de 
remediere a slăbiciunilor structurale din sistemul financiar şi de 
stabilizare şi reformare a economiei. România ar trebui să poată 
asimila pe termen mediu acquis-ul comunitar în materie de circulaţie a 
capitalurilor. Acest deziderat va putea fi realizat pe termen mediu. 

 Concurenţa. Este necesar controlul şi transparenţa subvenţiilor de 
stat. Trebuie aplicată legislaţia concurenţei şi în cadrul regiilor de stat. 
Posibil pe termen mediu să se realizeze aceste condiţii. 

 Industria. Va reuşi să reziste presiunilor concurenţei şi pieţei unice 
doar pe termen lung. 

 Agricultura. Sunt necesare reforme fundamentale, înainte ca România 
să poată fi în măsură a îndeplini obligaţiile de membru a U.E. 

 Energia. Termen mediu-lung pentru însuşirea acquis-ului comunitar. 

 Transporturi. Necesară realizarea reţelei de transport transeuropene. 
 
Coeziunea economică şi socială 

 Politici sociale şi ale forţei de muncă. România va trebui să facă 
progrese uriaşe în anii ce vin, în toate domeniile politicii sociale şi, 
mai ales, în privinţa sănătăţii şi securităţii muncii, sănătăţii publice etc. 

 Calitatea vieţii şi mediul înconjurător 

 Mediul înconjurător. Conformarea la normele europene nu poate fi 
asigurată decât pe termen foarte lung. 

 Protecţia consumatorului. Posibilă pe termen mediu. 
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Politici externe 

 Comerţul şi relaţiile economice internaţionale. Termen mediu pentru 
însuşirea acquis-ului. 

 Programe de dezvoltare. Termen mediu. 

 Adaptarea sectorului vamal. Termen mediu şi lung. 
Concluzia generală a Comisiei U.E. este că:”este incert dacă pe termen 

mediu, România va fi în măsură să-şi asume obligaţiile pe care le presupune 
calitatea de membru”. 

“în ciuda progreselor înregistrate, România nici nu a adoptat şi nici nu a 
pus în practică elementele esenţiale ale acquis-ului, mai ales în ceea ce 
priveşte piaţa unică. în plus, vor trebui depuse eforturi considerabile în domenii 
precum mediul înconjurător, transporturile, forţa de muncă şi problemele 
sociale, justiţia şi afacerile interne, agricultura”. 

“în lumina acestor consideraţii, Comisia este de părere că negocierile în 
vederea aderării la U.E. ar trebui începute de îndată ce România va fi 
înregistrat progrese suficiente în satisfacerea condiţiilor de aderare aşa cum au 
fost definite de Consiliul European la reuniunea de la Copenhaga”. 

4.3. Căi de acţiune pentru promovarea produselor ecologice în 
România, oportunităţi pentru export pe pieţele U.E. 

După anul 1989, graniţele României au devenit permeabile la importul 
multor categorii de mărfuri neacceptate pe piaţa U.E., periculoase pentru sănă-
tatea oamenilor, pentru calitatea factorilor de mediu (stratul de ozon, de pildă). 

Cauzele care au permis şi permit importul unor asemenea produse (cu 
termenele de garanţie expirate, contrafăcute, cu grad ridicat de uzură fizică 
etc.) sunt multiple: cadrul juridic, interese de grup din partea puterii, corupţia, 
sărăcia etc. 

Se detaşează, în acest sens, importul autovehiculelor vechi, “second 
hand”, produselor cosmetice şi de igienă bazate pe freoni (CFC) etc. În cele ce 
urmează, pentru ilustrare, se prezintă cazul auxiliarelor (aditivilor) alimentari 
aşa cum aceştia se regăsesc în cadrul legislativ românesc. 

- Ordinul M.S. nr.611/3 aprilie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă 
privind alimentele şi protecţia sanitară, publicat după un an în Monitorul Oficial 
nr.59 bis/22 martie 1996. Se face referire la prezenţa aditivilor în carne şi 
produsele de carne, în lapte şi produsele din lapte. Problema aditivilor apare 
mai târziu, la art.49 referitor la “prafurile pentru budinci şi creme”! 

- O.G. nr.42/29 august 1995 - privind “Producţia de produse alimentare 
destinate comercializării” a fost publicat în Monitorul Oficial nr.203/1.09.1995 a 
legiferat “controlul” şi “recepţia” materiilor prime utilizate de agenţii economici 
în fabricarea alimentelor, înainte ca instituţiile abilitate ale MAA şi MS să fie 
dotate cu laboratoarele şi aparatura corespunzătoare standardelor impuse de 
schimburile comerciale din U.E.. Astfel, art.1, lit.h, prevede existenţa şi, implicit, 
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funcţionarea unor “laboratoare autorizate sau acreditate” - definite drept 
“laboratoarele cărora o autoritate desemnată de guvern i-a recunoscut 
competenţa de a efectua încercări şi analize pentru determinarea calităţii 
produselor alimentare”. Asemenea laboratoare nu există în teren. 

- Licenţele de fabricaţie a produselor alimentare s-au încercat a se 
legifera prin Ordinul MAA nr.83/6.oct.1995 (publicat în M.O.242/23 oct.1995); 
Ordinul MAA nr.14/10 mai 1996 (M.O. 108/28 mai 1996); Ordinul 31/13 august 
1996 (M.O. nr.198/23 august 1996) care nu au reuşit să facă ordine în 
domeniul aditivilor, România devenind un “paradis pentru utilizatorii de aditivi 
alimentari neavizaţi, dar toleraţi prin licenţe de fabricaţie obţinute printr-o 
legislaţie incompletă”. De pildă, în vara anului 1998, Oficiul de Protecţie a 
Consumatorilor a depistat agenţi economici ce urmau să introducă în consumul 
alimentar cca.220t aditivi alimentari neavizaţi sau expiraţi. 

- Anomalii legislative sunt întâlnite şi în Ord. MAA 83/1993 care în 
capitolul intitulat: “personalul autorizat să lucreze în fabrici de alimente” (art.1, 
cap.1) profesii precum medic de laborator specializat în microbiologie alimen-
tară, medic igienist specializat în igiena alimentaţiei etc. nu sunt prevăzute în 
ordin. 

- Calitatea produselor şi certificarea acestora sunt reglementate prin HG 
nr.629/1996 (M.O. nr.188/13 august 1996), prevăzându-se că: ”Produsele de 
import trebuie certificate de organisme de certificare acreditate, recunoscute de 
România prin acorduri încheiate în cadrul Sistemului Naţional de Certificare a 
Calităţii”. Trebuie însă reţinut că “Sistemului Naţional de Certificare a Calităţii” 
nu a fost operativ, fiind necesar ca H.G. 757/1996 să ceară încetarea aplicării 
H.G. nr.629/1996 pentru un termen de 45 de zile pentru a da răgaz Ministerelor 
Industriei, Comerţului, Cercetării şi Tehnologiei să emită norme metodologice 
referitoare la aplicarea H.G. 629/1996”. Într-un interval de 45 de zile, nici o lege 
nu a acţionat în domeniul controlului calităţii produselor, sincopă legislativ 
ideală pentru folosirea aditivilor neautorizaţi. 

- Ordinul M.S. nr.611/1995 care inventariază 150 aditivi alimentari admişi 
în România include şi produse interzise în U.E. şi S.U.A.: carboximetil celuloză 
ca agent de îngroşare la fabricarea preparatelor din carne; bifenil - utilizat 
pentru tratamentul de suprafaţă al citricelor ca agent antifungic etc.. Aceste 
produse sunt incompatibile cu standardele Food and Drug Administration 
(FDA). 

Se poate concluziona că alinierea legislaţiei româneşti în domeniul 
calităţii produselor, la nivelul legislaţiei europene, în special a celei din Uniunea 
Europeană, urmăreşte trei obiective: 

 stabilirea raportului de produse a căror calitate nu este permisă în 
Uniunea Europeană;  

 crearea condiţiilor favorabile promovării pe piaţa internă a produselor 
cu performanţe calitative, ecologice; 
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 premise pentru oferirea de produse performante ecologic pe pieţele 
externe, îndeosebi din U.E. 

4.4. Concluzii 

Din analizele întreprinse reiese faptul că, prima condiţie, de abordare a 
producerii, promovării şi comercializării, la export a produselor cu performanţe 
ecologice este completarea cadrului legislativ naţional la nivelul celui din 
Uniunea Europeană. 

La nivelul instituţiilor guvernamentale este necesară dublarea dorinţei 
politice de integrare a României în structurile economice ale U.E. cu măsuri 
practice, legislative, economice, financiare, manageriale. Acordul European de 
Asociere a României la U.E. nu a generat, la nivelul instituţiilor guvernamen-
tale, programe susţinute de aliniere a standardelor de calitate a produselor 
româneşti la cele din U.E., de promovare a eco-etichetării, de a încuraja perfor-
manţele ecologice la produsele comerciale, pentru a ne apropia de practicile 
din U.E.. 

Nici aderarea României la înţelegerile şi tratatele internaţionale de 
protecţie a mediului (poluarea transfrontieră cu SO2, controlul efectului de seră 

al Terrei, protecţia stratului de ozon, transportul substanţelor periculoase etc.) 
nu a generat programe de acţiune corespunzătoare în economie pentru a fi 
respectate prevederile respective. 

Selectarea întreprinderilor sau a produselor cu şanse mari de a pătrunde 
şi a se menţine pe piaţa U.E. nu a fost făcută şi sprijinită de instituţiile 
guvernamentale (F.P.S., M.I.C., M.C.T., M.F. etc.); piaţa internă ar fi putut fi un 
exerciţiu care ar fi obişnuit şi consumatorii cu modele de consum, bazate pe 
produse cu performanţe ecologice. /23/ 

Procesul de restructurare a unităţilor economice trebuie să includă drept 
criteriu şi calitatea produselor; alături de criteriul profit ceea ce conturează o 
altă evoluţie pentru comerţul cu produse al României şi o altă structură a 
acesteia. 

Subvenţiile de la buget către industrie, agricultură, transporturi trebuie să 
ia în consideraţie şi performanţele de calitate a produselor şi serviciilor şi 
anume acele performanţe ce prevăd protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia 
mediului înconjurător. 

Elaborarea legislaţiei în domeniul calităţii produselor şi protecţia consu-
matorilor presupune respectarea acesteia, crearea şi funcţionarea infrastruc-
turii (laboratoare, etc.), sistemului instituţional (pregătire personal, atestare), 
informatizarea, legătura cu consumatorii. 

Strategiile de firmă (teoretic necesare în perioada de tranziţie) au existat 
formal, dar, în cele mai multe cazuri, nu au devenit operabile. şi la nivel 
macroeconomic şi la nivel microeconomic sunt uzuale decizii cu orizont de timp 
scurt, promovarea produselor ecologice necesită strategii pe termen mediu şi 
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lung; cadrul politic general, spaţiul economic românesc, calitatea manage-
mentului nu au fost favorabile strategiilor pe termen mediu şi lung. 

Priorităţi în favoarea consumatorilor, a mediului înconjurător sunt 
necesare: interzicerea importului de autovehicule “second hand”, de produse 
cu performanţe neconforme legislaţiei din U.E., produse “numai pentru Est”. 

Interzicerea importului de deşeuri: hârtie uzată, butelii din PET pentru 
băuturi nealcoolice. 

Respectarea prevederilor Tratatelor internaţionale poate duce la stimu-
larea fabricaţiei/obţinerii produselor ecologice: sunt avute în vedere substanţe 
ca CFC, de pildă. 

Gestiunea modernă a ambalajelor produselor comerciale este un 
exerciţiu foarte bun ca introducere în practica comercializării produselor 
ecologice. Acest domeniu, al gestiunii ambalajelor - ajunse deşeu - este 
neglijat, mult rămas în urma practicii din Europa, din întreaga lume civilizată. 

Alimentele şi băuturile cu termene de garanţie expirate, contrafăcute 
sunt prezente pe piaţa românească. Nu s-a găsit sistemul de punere sub 
control a acestor anomalii foarte periculoase pentru sănătatea oamenilor, 
suport pentru alcoolism, în cazul băuturilor bazate pe alcool de sinteză. 

Produse care au proprietăţi ecologice (în lipsa marcării de mediu) nu 
sunt cunoscute. Există convingerea că acestea sunt puse pe piaţă ca: produse 
agricole, produse din lapte, din carne, mobilă, frigidere (Găieşti), unele produse 
cosmetice (Farmec - Cluj), medicamente (plante medicinale sau extracte din 
plante) săpun, unele ţesături, sucuri naturale, fructe, insecticide cu feromoni 
etc. 

Protecţia consumatorilor este foarte deficitară şi cu rezonanţă redusă în 
rândul populaţiei; protecţia consumatorilor nu reprezintă - ca instituţie - poarta 
de intrare a produselor pe piaţa internă. 

Marcarea de mediu a produselor întârzie foarte mult, iar înţelegerile 
voluntare de tipul parteneriatului nu sunt cunoscute. Ca semn bun, adoptarea 
ISO 14000 pentru managementul de mediu în România, poate propulsa unele 
produse pe piaţa celor ecologice. 

ISO 14000 (asupra căruia s-a insistat în lucrare) are şi avantajul perfec-
ţionării sistemului organizatoric, managerial al unităţilor economice - premisă 
pentru succesul produselor ecologice.  
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